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అరి మొదటి పృకరణము. da 

పూ, వమవానీయం: గ సొన నతీం ద్రియం లావాతక ర రకుల్ యుతి 

స్వాములు సర్వయత్న ములు nee శేతసిః స లేక యా 

పామినుకు ల్వడిం దిరిగి వచ్చెను జెందముతోడ వావగం 
WwW 
ఇాముం బగాత్పరు న్య న,ది నుదొరమువంబునం గొల్లు నెంతయున్ * 

తా నొకటి దలంచిన చెవమొకటికలంచు ననెకిలోకో E అ హార్థకంబని 

చేండుతో: చుచున్న ఏ. నాచే చేసిన ప్ర యత్నము పాతక. స్థాన భృవ్ల 

తము వరీభాదంచు పాడ శ జరా! ఆదురాత్తు:డు నన్నెట్టు మోస 

ను >< నగ _ కాస 1 సై వుచ్చినాండు ! $ మొదట ష్ బిచ్చెదనని గూ క సాంక వచ 

నంబులతొ. దన కార్భంబుల నఫలీకగించికొనుచు: దువకు నామె సం నీయక 

పటుగుడలతో వెడలంనొటినా:దడు. అకటా! ఆనునుం డిటు వెయంనని 
టు Ce ళు (ఆ) n 

యొటుంగను. అఆతనికుమారికమే రాజ్య మేలున:ట. వాని కిబు అతాయ 

వుట్రుచున్న వేమో! “చెట్లు చెకుకాలంబునకు పాలు స గాచు నకు 
అఆ ఒకో. | 

ఈభోర్టోే కి ఏనియొడ ష్; మగుదున్నది. ఆబలకు రావ "మెలునంతటి షా 

స్థ్యముందుశా? మెతులకు “గాజుల: దొఉగవొపవ పెవవా*.. 

న 

శ దిశా ద్ర సిగుపసుచు 

ంకళ పురం ౫లో న ర్తింపందగిన శ్రీ లకర! క య చేత: బట్టకొని ప్రాణంబు 

లైన నా 'ం౦వక జంకగ యంంద్ధరంగ ౦బులయందు శగ్రు ప్రైక్భంబుల ఇపర్కొలని 

తద్భలయు కంబుగ వారి: జక్కు-డంచి (సృజల కువ ్కైవంబు గలుగనీకుండ 

రాజ్యంబు పొలించు సెక్కు_డ? వీతినిపుణులును ఏరా రకాలకు ఆయంం 

ఫవిద్నాచకురులు నన యు తమరాడపుతు ల తనుతవమురాజ్నంబిు: గాపాశే 
లి యా వాటి 'ఆఏి దె 



4 తా రా బాయి 

కొనలేక మ్రుచ్భభూతముల వాతం బడ వేయుచుండం7౧ నబలయు, బుద్ధిహాన 

యు, భయశీలయు నగు నాడుది రాజ్యమె స్పై శులంగలదు ? వీలంబూనికొనిన 

నవి చిరకాలము నిల్చు కెట్లు గ ఈ రాజ్యంబును డనకుమారి కీయం-బూనుట 

యా'మెప్రాణములం దీయుటయ గాని చేజుకాదు. నేనిట్లు సీతిబోధకంబుగ 

ను శ్రరంబహ్రైాయంగా నాయు త్తరము వానికి హితంబుగాం "దోవలేదు. ఆవును?" 

చెడందలంచిన వానికి బంధువులు క అకిన హితవచనంబులు విషకల్పములు కావా, 

పోనిము వానిగర్వ మే వాని నంతంబు సొండింవకమానదు. అతనికిం దగినచు 

ట్రములు లేకపో. టవే నాఠసిరాజ్యంబుకా పాడుటకై రు చృటికివచ్చి యళనికి 

యుద్ధనులయందు సావోయ్యము ను రుం చు నింత వజికు నత్రనియాజ్ఞ కు లోం 

బడిశ యుచున్న వనిచేయుచు వ రించితిని, ఇదియం౦త రెం త బోని 

నపన్నీర వుట్లు న్యర్ణమా యెను. ఆతనికి నేను ద్వ ఆబంధు నుగ దా? ఎంకకా 

స న వాని నా [ యించి యుంన్నానుగ దా ? ఆయఖిమానంబువేత 

నయిన నాకు రాజ్యం వ పన్నా! . రాజ్యాధి కారము నాకేలరాదో 

చూతము. ఆతడు దుర్గారుఃడై యిచ్చుట క౦0గీక రింవదక పోయిన నావేతి 

ఖడ్గ మేనాకు రాజ్య మవ్చగింపంగలదు. ఒక్కకుటుంబములో;: గలహము 

లెందుకనిమిగుల విచారించి సామమువే "నిన్ని మారులు చెప్పినను వినక “తాబ 

ట్రనకుం జేటడికి మూడేకా” ళ నుసామెతను ఎను క్కు టా! 

చినిమాటశేమి $ వానిదురాలాపంబులు నామనంబు నరియించుచున్న వి, జేన్న 

కడపుకాంటికే మో చరిలినంటం డా శ్రమరాజపుత్రు తునకు నింతకంకె గార? 

నతకలదా ? శ్ర్రూలములవేటుల్ననై నన సహింపవచ్యునుగాని బంధు; లాడనకాజు 

మాటలసహించ్వుట కష్టము, చేను గడు పుకూంటిశే శేంతినో లకయతండు రా 

జ్యంబు వేయం ట కశ కుడగుటం బట్టి యతనిక్ సాయవదుట"ే వచ్చితినో నిష్ప 

ఈ పాకబుడితో నాలోేచించిన వ కటట 'జెంము కాకమానదు. ఇంక 

లలు తట్ యం కృముకాదు. యంంద్ధము నాసి యందాతని సంవారంచి ఠా 

జ్యముఇకొనవలయం, “యిన గాన నాపౌరువము వెలువడదు. కనుక కత్తి 

పట్రికొని య ద్ధము కావించెనను. ఏకాకినెన నేను జతురంగబలన మేతుం 

bo వానితో బోరంగలనా? తినబలము చనెదిరిబలమం జక్క లగా నాలో 

చించి యాద్లము చేయవలయం అట్టు చేయని యెడల. బ్రాణాపాయకర మగు 



మొదటి పృకరణము, ర్ 

చని నీతి కోవిదులు వక్కాణించుచున్నారు. ఇట్టుండ నేఇట్రులం యుద్ధము 

చేయగలను? కాన దండో పాయ ము (సృస్తుకము యయ కృముగాం ననిపింపదు. 

సామోపాయ మవలంబించినచో కార్యము నెజు వేణుట నిశ్చాయమని పెద 

అందురు. కొని యదినాకు వలనువడను. ఇపుడు చేంది3గ తోధానగరంబు 

నకుం బోయి వారితో మెలి, చేసి రహస్యముగా నందటి నాయధీనము కానిం 

చికొని యడరువేది వారలంజంవీ కదా? రాజ్యంబు చేషహొనవలయం అది యెట్లు 

నఏవడును? ఆరాజునకు. చాణాన్పవమయిన  కూ:తును విషము పె పెటి చం 

యత్నించిన నన్ను వారలు తిరిగి నమునుదు రా | ఆచ్చట మారదు నా 

దుష్ట చేష్టలు ౦ “ఎతపుట్టించి రుం౦డ6ం గా నేనినివ్యడు వోయి వే-డుళొన్నను 

చారు జేరంపియుదురా * సీవినిపుణుండగు నారాజంత యవి వేకి గా.దు. మొద 

టే: చెగ్నితక్కు వపనిం జేసితిని, ఆ రాజపుల్లి కను. బెంచుచున్న దాదిక్షిం దగి 

నంత లంచమిచ్చిగూ మె చేత నావప్ల్లను జంపీంచిన చో నామనోరథము తప్పక 

చె వేజవలసీన దే? ఇంతకు నాయవివేక మే నన్ను జెజిచినది. ఆట చేసిన 

చో కల్ల తన్నకమృతినొందియుండును. ఆరాజును శోయునదిలేక రాజ్యము 

నావ యొసంగును. ఆయిన నిపుడు విచారించుట గత జల నేరుబంసనమువఠి 

ఉడి. ముందు ౫ _రవ్య మాలోచింవవలయం" గాని యిట్లు విచారెంచుటవలన 

లాభ మేమి? పృస్తుకము సామదందడ" పా యంబులు పయో _కవ్యములు కావు 

మణీయెరాజపు త్తు నినెనం దోడు గాంగొనిన వ్చి వారల తరుం కవ న్య వొ 

వా9రాజ్యంబులు గాచిగొంటయే మిగుల: గప్రము గానుండ నారాఎపు త్తులం 

నాకు సాయవడవశ్తురా? అమునను బెక్క ౦౫, రాజఫుత్తంగౌరవమునకు6 

బాత్రుం డెన యాంరాజు పై పెకి గత్తిగ యైవమురాజకుమారుండే నాకంటికిం గన 

వడండజాయెను. క“. న నీ రాజపు రకా ౮ ఈదిన కము ణాభ ను లేదు. ఇక్కాల 

ముళో హిందూ దేశము*”ీ మీగుల బలిస్టులును బావ కార్యములకు వెజవని 

వారును దురుష్కు_ వభువులు తప్ప మణియెవ రును లేరు. ere 

శ్రయించినచో నకార్యము చెటు వేజికమానదు. వేను ముందుగా వారి 

యొూకు: బోయి ేనెళొలుకు కులుకు: బలుకులచేవాగిని నావలలో చేసికొన 

జ దురాగ్గులు మూరులునగు నాశురుష్కు_వీరులు నామాటలకు లో 

బడుదురురా? పోనిమ్ము రాజ్య మిచ్చెదనని యాశ పెట్టివ వో నారు రాజ్యము 



ర్ ఆశాశాబౌయి 

స్థెవించుకొనుటయందు మిగుల గుతూవాలముకలవారు గనుక నాకుం దోడు 

వదుదురు. కాస్కి రాజ్యంబువారల కిచ్చి చేసినచో నేనింక శృమవ డుటకు 

లాభ మేముంమును? పలుక ప్రము లనుభ వించుటయు, నిజబంధువుపస్రాణముల- 

దీయసెంచుటయు[, చావం౦బుల శింకెనియు నెఅవకుండుటయు వ్సీనన్నింటి 

వలంబించుట రాజ్య మెపీశ్నీంచియేకదా ? ఈ రాజ్యమంతయు మవామదీ 

యులశే యిచ్చినచో శ శమవడుటతప్ప నాశేమి ప్ప యోజన ముండును? వేని 

మగ్గి రాజ్య మిచ్చున ట్టు వ ొద్టానము చేసినచో మొదట నర్ధ రా జ్యంబునకు నంత 

సించి పుచ్చుకొని కరువాత కక్కి నభాగమానుగూడ న్నాకృమించికొని నన్ను: 

దఆీమి వేసినచో నే” మిశోయ?గ౭ను? కానన రాజ్యంబు చారల కిచ్చెదనని 

యాళ పెట్టుట యెంతమా త్ర, ముచితంబుగ?ాదు, మళతీయుక “యం పాయ మే 

చన యోచింవవలయెం , చ యాయ నాకర్షించునంతటి యుపా 

యము నేనెట్టువెదుక గలను ? ఒకటిచేసిన బాగుందును. .. ఆ.! ఈయ "పా 

యమే మిగులయు క్రిముగానున్న ది, హిందూరాజపు త్రి కల సౌందర్యము నిరువ 

మాన వయినడిదా? వారి సౌందర్య 'మెట్ట్రవారల మనన్ఫుల నైన నాకర్తి 0౦వక్ 

మానదు. కావుననే యల్హాయంంచైన ంకటి I ప రాజ 

పుత్తి లి కయగువద్ది సల ము అటే పది నిదనకు నిచ్చినచో రాజ్యమం 

హత. వారకిచ్చి వేనెన నన చెప్పియంా న్నాండు. -ఆశాలపుక్ర్రీలలోం బది నిసొం 

దర్యమున కెంత వృసిద్ధికాంచినదోో యీళ"లపు క్షీలలా నీరాజపుత్తి లకసౌం 

దర్యముననంత ప్ర సిద్ధి కెక్కి నది. ఈరాజపుల్మిక యొక భాగము. రాజ్యశ్రీ యొక 

భాగము. రాజఫు స్త 5 “భాగమని చ్చెదననిన నెట్టితు రకలును ేతులుక ట్రికాని నాకు 

దాన్సీభూతు లయి తిరుగంగలరు. కావున రాజపు శ్రి అ ని వారలు gS హించునటును 

రాజ్య౭మీ ని నాకి సంగునట్లును బ్గగానములం TT on ఇకయినం 

గాని నాకార్యము నెజవేఅదు. ల "నేను విషము పెట్రంచినను నారాజ 

పు స్రీ (బ్రతికియున్నడని మిగుల విచారించితిని. ఆమె బ్రతికియుందు మే నాకు 

మిగుల నువళక౫ంచినది. ఆ! ది లేకపోయినచో నారాజ్యము లఖించుటయే 

దుర టవయి యుండను. ఇంక నిక్వుడు విచారింవబనిలేదు. అకటా! చేను 
త క మేరాజుల కులమున బుట్టి తుచ్చులైన మ్లుచ్భల చెటు నేవింతును? ఒక వేళ 

సేవించుటకు నేనిష్టవడినను “తక్కిన రాజపుత్తు)లందిలు తలవాచునట్టు లిట్టక 
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మానుదురా? పూర్వము జయచం దు డు పృఢపీ రాజునకుంగాక మపహామదోరీకి 

నహాయవడినాండనియుగ దా శప బ్రతివారును జెడ దిట్టుచున్నారు? 

తనజాతివాండగు ప న మ్యాతృమునచే 

జయచం ద్రుని దిట్తుచుండ గా చేను తురకలకు దానీభూతుండనాకొలుడు నుత్త 

మశ శి పా మ బుట్టినడియు, సమస్త సద్దుణు రాలును నాకు బాం 

తపు నగు నారాజపు స్తిని సొసిపోయి కఅకుతురకకు? బెండ చేసినచో 

నన్ను సాటిరాజపుత్తు)లందణు లెట్టదురని వేఉఅచెవృవలయునా ? చంచలా 

సద్భశములయిన సంపదల అంక కులయశ౧బు చెడగొట్రకుండ నుంసుట 

మంచిదా ? ఆ చింపవలసి దోంిన్నది... ఆ"-- ఆలోచించుట "కీమున్న ది. ఆలో 

చించినశ్స్ యున్నది. పావంబునకు వెజచి దుష్కీ_రిపచ్చునని వెనుక ముందు 

లాలోచించినచో ధనవంతు. డగుశెటు ? స బెక్కం ప్ర 

వాతులగుదురు కా” న నందువలన  పొవంబుసంఖనించునని యాలోచించి 

నచో నీలోకములోను న్న రాజులందణు తమతమ రాజ్యంబుల. గా పాడికొనం 

గలరా ? కనుక నేనింక వెనుకముందులు చూచికొన లాభము ళ₹ేదు. వలు 

పరు నిందించిన నిండింతరు కాక, నాతలంపు నేమాన, బరి లిప్టు డయిన యొక 

తురుష్క భు; నాశృయించెదను, వానికి నారాజపు శని గొనిపోయి 

బెండ్లి నేనెదను. ఆందువలన చాకాత(డు నాశశ్రు " అజయించి కంక 

మానదు. ఆవ్వుదు నేను నుఖంబుగ రాజ్య మేలుకో ందును, ఇవ్వడు నే నేమివని చే 

యవలయుం ననగా దోధానగర రరాజునకుముఖ్యమ్ గ్రుండయి. యన్న రత్నసింగు 

నేరీతినైనం జంకింవవలయును. ఆ నించినం చే, లు లెక్క. పెట్టంజాంఎనవాః 

డును మసోబుదిమంతు డు నగునో పాలసింగు నిదివజశేచంపించియంన్నాను 

గదా? వాడు చచ్చినవ్వు డే శత్రు. లబలముసగ మణంగినది. ఇంక నీరత్నసీం 

హునిగూడం దుద ముట్రించినచో కళత్రం లబలము నశించినదనియె చెప్పవచ్చు 

ను. నేను మటీకొంక కాలము తోధానగరమందుండుట తటపించిన వాండవ 

లీలసే యమలోకంబువ క లిథధియయియం౦దును కాని యట జరిగినవి కాదు. 

పోనిము | ఇవ్పూువుమా త్రము వానినంతము పొందింవ లేకపోదునా ? అని 

యిట్టులాలో చించుచు నొక రాజపు త్తుుండు వోరాసళీవర్వత ప్రాంతగవానం 

బృనం బడిపోస చుండెను, ఆతడు యుద్ధ" పకరణముల నన్నియు ధరించియుం 
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డెను. ఆతండొ"కయున్న తాళ్వము నధిరోహించి యుండెను, అతండిట్లు కొంత 

దూరముపోఫునప్పటికి నూర్యుం డ స్పమించె. చీకట్లు కొంచెకొంచె మావరించు 

చుండెను. ఆరాజపుత్సు):డు శౌర్భశాలియే కాని యంధకారబంధురమయిన 

చమయమునం దటువంటి సాం ద్రారణ్యమునం బడిపేోసటకు భయవడుచుం 

డెను. అతండు పోందగిన స్థలమచ్చటి కొక, కో ర్రఃకాత్రరా యున్నది, కాని 

యట్రిస మయమందు నిమోన్నతమార్షమునం బడిపోసుట నాలుగుకోనుల 

పెట్టు కేల యొచ్చుతస్తలుగా నుండుటచేకను చీఃకటప్బటి శచ్వుడే యావ 

రించి దారినిబావగం గనంబకకుండం జేయుటచేతను, హూయారూఢుం డేను 

బయనముచేయుట మిగుల గప్తముగా నుండెను. అందుచే నా రాజపుత్తు) డు 
తురంగము నవతరించి వ యా౭ము చేయుట కాలోచించెనుగాని పెద్దపులులకు 

వానభూతమెయంన్న యాయడవిలోం గాలినడకనుబోయినచోం బులివాకంబ 

డుట నిక్కం బని తలంచినవా. డే నాయము నవతరింప నివవడకుం డేను, 

అతండు హయారోవాణనిపుణక మెండుగం గలవాండగుటచే నాసైంధవ 

మును మెల గా నడపుచుండెను. కాని యాహయము చెప్పులునిక్కి ౦చి నలు 

ina సౌడం గాంచుచ్చు నడుగుదీసీ యనుగు ప్పైకుం డెను, ఆదిపర్వము 

కాలిసన్న చేసి సినంత మూ ర మునే పులో. చోయొడిది. కాని యి 

ప్వుడు శరీరమువె వం గ వనుచున్నను, నడుమువంచుదు మంద 

ముగా నవవ. జొచ్చెనుు అందుచే మనబాటసారి చేయునది లేక యతి 

మందముగా బో“ చుండెను. రాత్రిమోజుచున్న కొలందిని చీంకట్లధికమై 

నట్టు లే యకనిమానసమందు విచారము హహహెచ్చంజొచ్చెను. ఆసమయిమందే 

పూర్వ మాయరణ్యా పౌ ౦త ములయందు? బులుల చే౭ జే యం బ కిన నరవాత్య 

లన్నియు నతని! జ్షైప్రికిరాందొడ గెను, అందు చేనత౦డు ప్రాణంబులు వీడికిటం 

బెట్టుకొని జీమచిటుక్కుమనిన నలుగడలు నగికించుచు! ప చుండెను, మార్తా 

Sees బొడమిన చెమ్మ (కు భ భుంబువలసి చెమృుటళోడువశి యతనిచే 

నచలస్నానము పతక ల వసు మనబెాటసా! ముద్ధములయం దాజిరే3న 

వాడు కాపన నింక్షను బ్రాణంబులసిల్సి యుం౦ చె సళ. మఆకి మొక (ైనచో 

సీ పాటి కక్య్థ_డ నే యమలోకంబునకుం బయనంబుగట్రి యుండు. ఇట్టిసమయ 

మున మనబాటసారికి 'ఎవరాపోయెడివారుి అనెడి యొకయెలుంగు కర్ష వధం 
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బునంబడియొ, ఆనమయమున నతనికింగరిగిన యానందము పాఠకులు (వారిక 

చలయం నే కాని వాయవలనువడదు, ఆవని ప్రాణంబులు మజఅలంగుదుట.బడం 

జొచ్చెను. ఆనెండపబాటసారి యొలుంగువినంబడినతోడ నే తనవయనము నిలు 

పుచేసినవాండు కావున కెండవ బాటసారి వేగముగానే యీ రాజపుశ్రునితో 

గలిసికోగరిగెిను. ఆదాటసారి సమాపించుకొలంది నతనిభయము దూరమగు 

మండెను. ఇంతలో నాక త్తబాటసాగి నమోకించి “అయ్యా! మాశివ్వి" 

రని యడిగచు. అంత రాజ పుత్తుం జానందముపట్రజాలక కోంత నేపూర 

కుండి వానితో నిట్టునంభాష్షిం చె. 

రా,---అయ్యా! చేను రాజపు త్రు డను. క కార్యమునిమి త్రము భిల్ల వాటికకు 

బో'.'దున్నాను, 

బా.ఇటి గాఢణాంధ కార బంధురం బైన నమయము*ళలే చేలపో- చున్నారు! 

ఇఏ మిగుల (వృమాదక రము, ఈమధ్య నే యుకబాటసారి నొకపులి 

నోటంబడ వేసికొన్నది, 

రా.--ఎఆఈ కు నిశ్చయ మే, కప్ప దేశ మిట్రివయే యని నాకుం చెలియును! 

గాని నేనీవనము. పొచ్చునప్పటికి: ప్రద్దుపోయినది? ఏమిచే సందును? 

బా. _మోరచ్చటనుండి వచ్చుచున్నారు? 

రా.--- నేను దోధానగ రమునుండి పచ్చుచున్నాను? 

బా... అయా రే ! ఎంతకూరము వయనము చేసినారు! 

రా ఇయ్యది దీర్ణ ప్రయాణమే, "రెందు బసలుచేయవలనీనది కాని తొందర 

కార్యము లుంముట చేత నింత త్వరగాం బృయాణము చేయక రీజివడి కాదు. 

మాకాపుగ మెచ్చట? 

బా,.__మానివాససానము ఫిలవాటియే, 

రాజాన 'ము, యు నీ ఎచ్చటనుండి వచ్చుచున్నావు? 

చా. రసమోవమందున్న పశ్చైగో నూ మేనమామ యున్నాండు. ఆశని 

యమొకుంబోయి తింగివచ్చుచున్నాను, 

రా. ఇట్రిసమయమం దీప్రాంక నూలయందుంబయనము చేయుట వమాదమని 

నన్నుమందలించి నా పే? నీవేల యిట్లు వృయాణకము చేరుంచున్నా పు, 
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బా. మాకట్టిభయ "మెంతమా త్రము లేదు. ఇప్టడే కాదు, మంచి నిశీధము 

నంచైనను నిర్భయముగా జరింపంగలము, మాకటువంటిభయమే యుం 

డిన నీప్రాంతములయందు. జరించంగలమా? 

రా,---మోక్షింత సాహసము లేనిచో సీయరిణ్యమందు నివసిం చియుండంగలరా! 

గ్రామంబునకు దారిందీయుము, 

బా... అయ్యా ! చేనిప్పటునాణమంబులోనికి రాను. ఈదగర బధియలో 
ల ఓ ౧ ౧౧౦ 

నొక కార్యము నెజ వేర్చవలసియున్నది. అచ్చటికి బోయెదను. ఇదిగో 

నిజే యాయూారకి(బోవుమార ము (అని పెడ త్రోవంబడి పోవుచుండు) 

రా. పీయి! నన్నొంటరిగా విడిచిపోవుట యు క్తముకాదు. ఖిఫవాటికకు 

మార్త మేదయో తెలిసికొన లేక చిక్కులలో. బడియంం న్నాను. ఇదిగో 

వేండికొనుచున్నాను. నన్ను ఖిగ్సి వాటికకు జేర్చుము. నీకుం జాలపున్నె 

ముండును. 

చా. నిశ్చయ మే. కాని యొక కార్యంబు నజ వేర్చికొనం బోష)చున్నాను. 

ఆ కార్యమి రేయి తప్పకజరుపవలసియున్న ది. చేచేమి చేయుదును ? 

రా._పోనిము. నన్ను భిల్ల వాటికకు, జేరి పీమటనీకార్యంబున ౩ పొమ్ము. 

బా అట్లు పోఒ:ట చాల బ్రయాసకరము. ఇ కేపోయెద. నెలవిండు. 

రా. చూడు. నిలసుము, ఓకమాటబెప్పెద, నీకేమయిన ని చ్చిసంత సింహ 

సెదను, రమ్ము. నన్నీయడవినుండి తప్పింపుము. 

రా. కెండురూ పాయిలిచ్చెదను, 

బా. అటుశకాదు. నాలుగురూ పాయీలకుం దక్కు_వయిన నేశురాను, 

రా... ఆశే యిచ్చేద. 
౧ 

బొ. ఇవ్హడే యాయవలయంను. 

రా. వప నుకము దగజ రొక్క_ములేదు, ఊరు చేరగ నే యాభఖిలవాయకు 
వన ౧ cn 

నడిగి యి చ్చెదను. 

బా... అట్లయిన నేనుళాను. గామములోనికిం బోయిన పిమట యియ్య ననిన 

చీనమిచేయుదును? 
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రా. చేనట్లుమోనపుచ్చువాడను కాను, నేను త్రమరాజపు త్రుండను, మానోరి 

నుండి వెలువడినమాట ళిలాలికిత మనుకొనుము. 

ఘా,....మిరువెస్పనమాటలు కృతయుంగమువాటివి. ఇప్పుడు రాజప్ప త్రులలో 

చెందజిన్ఫకంబు లాడుచున్నారు కారు? నాకట్లు పనికిరాదు, వస్తుత 

మేమయిన నిచ్చిన వచ్చెద. 

రా. (ఆ ళోచించి ఓయీ! ఈయుంగర మందాక నీయొసనుంచుము. నీకు 

సామ్బిచ్చినన్వడు నాకు దిరిగి యిచ్చి వేయఃము, (అని యిచ్చును 

బా. (ఆయుంగర మందికొన్సి నాకీయుంగరమేల? రొక్క_మే కావలెను. 
రొ.నీకు నమకము నిమి త్తమిచ్చినాను. ఆది యమూల్య మెన రత్న ముతోం 

గూడియంన్నది. నాలుగురూ పాయలు చేయ క పేదు, 

బా,.=-మోవంటివారి కెంత మూల్యమయిన చేయును, మావంటి వారికి దాని 

విలువ నాలుగుడబ్బులని తోవక మానదు, 

రానీకు గ్రామము చేరగానే రొక్క_మిచ్చి యుంగరమును తీసికొ ణెదను,. 
లెము "ఆవ్వుడు తవ్చక యావలయాను జామి? 

బా. ఆ క్రవ్చకయి చ్చెదను, ఇదీ మాశెందుకుం బనికివచ్చును? రొక్కమే 

“కావలయంంను, 

రా.---ఇంక దారితీయుము. రా శి యతిక్రమించుచున్నది. 

బా, (ముందుగ న అకు అయ్యాక! ఇటురందు. ((అనిపిరిచి 

ఇంక గుజ్జము-పె వయనము చేయుట కష్టము. మారు దిగినడిచినబాగుం 

డును, 

రా... “నీవువెస్పినమాట నిక్సయ మే; ఆటో చేనెద"”నని (వాయమునవతరించి 

క శెపుంద్రాళ్లు చేతంబట్టుకొని నడుచును 

బా, నాలుగడుగులు తొందరగా వేయు.డు. ఇదిగో వచ్చితిమి. ఈతోంట 

దాటినచో నూరువేరినవార మే! 

రా.---మినాయకుండు కేమముగా నున్నాండా? 

బా, షేమముగానే యాన్నా(దు. కాని మానాయకునకును మాకును బరి 

చయ మున్న దా! 
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రి రా. లేశేమి? మాళరీరములు వేజుగా6బృవర్హించు చున్నవి కాని మనస్పొక్క 
టియు, 

బా, _ ఆట్సయిన బాలనంతోవము. మానాయ కునియొద్ద కీమివనియుండి 

రా.--ఆ కార్యము మిగుల రవాన్య మయినది, చెప్పవలనువడదు. తరువాత 

మీకే తెరియంగలదు. 

4 Pa క్త చా.పోనిండు, చెప్పనక్క_ఆ లేదు. నాకు రొక్కమిచ్చినటు మానాయకుని 

తోం "జెవ్చకుండు. అటయిన మాట వచ్చును, 
య 

రె. వెప్పను. సీపునా కువకారముచేయ.:7ా నీకవళకార మొనరింతునా? 

అని యిట్లు వారిరువురు నంఫావ్షించుకొనుచు నాలుగుగడియలరా తి, 

యగునప్పటికి ఫిల్ల వాటిక వ, వేళించిన తోడే యాబాటసారిరాజపుక్టు నకు 

దమనాయకునియి. ల్లుమూపవీ యకనియొద్దనెలవుం _గకొనితనగృ వామునకుం బో 

వుచునుంగరము మాటయేమిచేనెద గనియడి7ను. ఆదివిని రాజపుర్తుండు వాని9 

జూచి “ఓయీ! ఇప్పుడు చాలరా త్రి కావచ్చినది, ఇంతర్శ్మాత్రి వేళ సామ 

నొరులనడున నివ్రములేదు. రేపుదయమున నే రము నీసొమ్ల నీకిచ్చి నాయుంగ 

రము = కొచెద” అని ఇలికెను)ు నావుడు వాండు వళ్లెయని పోయెను, 

ఆజా పారింది 

ప్రాగ్టిశాముఖంబున వేగు జాక్క._ చూవ మ్రై.నిశ్ళబ్దంబు గానుండు లోకం 

బంకయు: గలకలధ్వనులతో నిండుచుండె. రాత్రంచరంబు లగు ఘూ కాదిజం 

తువు లాహారంబులం గొని తమతమనిలయంబుల కరుగుదెంచుచుండె. తక్కిన 

సమ స్పజంతువులును గొలకొలమని ధ్వనిచయు చు నలుదిక్కుల కరుగుచుండే, 

(వ తివినము కై లమ్ముకొని జీవించు వారందటు నొకగినొకరు బిలుచుకొనుచు 

మార్షము పొడవునను దవముతమప్రృఖా వంబుల వర్ణి ంచుక్లొనుచుC బోవుచుండిరి, వ్య 

దసాయ దారులు నాయేళ్ళ ను భుజములు పెనానించుళొని వృష భం బులందోలుకొ 

నుచు దదతమపొలంబులకు: బోవుచుండిరి, తెప్ప వారుజామున లేచి తమ బాలురకు 
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చేదమునంక జెప్పిచాలించి బ్రావాణంలు స్నా నాదులకరుగు చుండిరి, తల్లులు శిశు 

వులయాగ్పగాచిపోసి మంచంబుల పై బరుండ బెట్టి జోకొట్టు చుండిరి. బాలురు 

కొందు ర, ఫాళాలులై చకువచేలేచి త ముకమపాఠంబులః జదువదొడం?రి, 

రాత్రియందు. బాదుకొనియన్న తిమిరంబ్ము కృమ్మక్కమంబుగ 'జెల్టాచెదరై 

టా న ధనసంవద చందం బుననదృశ్యమగు చుం డే, సూర్యభగచానుండు గ్రమ 

శృమముగనొక్కాక సో పానం బెక్కుచుగ గన ప్రాసాదం బునధిరో హించుచుం డె, 
ఆంత దినకరకర వ చ,సాదంబులు న నున్తుందుగ (జని యున్న తంబు లగువర్వతశిఖ రం 

బులను వృమ్మాగ్క న ములను నధిరోహించుటం బట్టై యవి బంగారుశ్రాతబూనసీన 

చందంబునం బ క 'వించ:.దొడంె. డక ఇత వుడా టన. సప్రియాండగు నూ 

ర్యుని సందర్శనమాత, తంబున నళ్యంత సంతో మోక్రాంత లగువద్మి నులు హిమబిందు 

సందోవానుణెశు నెవంబున నానందబావ్పంబుల వెల్లి నొలుపుచుండె, మృదు 

మధురవశ్నీ క లకలంబుల చే కను,తు మై దల రుంకృళతులజేతను, మందమారుతం..ల 

చేతను చాసమయముజనులకు మిగుల సౌఖ్యావవామై యుండె,ఇట్టిత 0 నొకరాజి 

పురుషుండు వోరావళీవర్వశముల కఖిముఖు6 డై పోవుచుండెను.ఆకనికి సుమా 

రిరువది పత్సరములకం కె నధిక ప్రాయముండక పోవుట చే నచండదు యౌవవస్రారం 

భదశయందున్నా (డని నిర్ణ య౦వవచ్చు. క Soe ంచుటకు వచ్చి 

యురానిక్ల శ్రువులే వృమాణము.అతనిఫాలభాగము మిగులవిళాలమె యదృష్ట 

మును నూచన చేయంచుం డెను, ఆ తనిళన్ను లాక గ్దాంశదీర్ధ ములయి, యుతం డ 

సాధారణపురువుండని తెలుపుచుండెను ఆతనిబాహువులు _స్తంఛనగ్భశములయి 

దీర్ధము లై మవాపరా కృమవంతుండని సలోమ్షించుచుం డెను, ఆ తనిశరీరంబు ధృ 

సం సౌందగ్యామహిత మె యలతిమనోవారమెయుండెను, ఆ4నిచూపులే యత 

నిోర్వగుణమును 'వెలువ9ించుచుండెను, లోహమయ మైన కవచ మొకటి యా 

తనిశరీరము నావఏ౦చియంుం౦ డేను, ఆటిడా శిరస్తాణ మొకటి తలవబయి విలసిల్లు 

చుండెను. అతనిముఖము తప్పుందక్కి నశరీర మిద లేనియుంగనంబడమి చేనతండు 
తెల్లనివాండో నల్టనివాండో చెప్పలేము, ఆతని మొలయందు ఛయంకరమెన 
ఖడ మొకటి వ్రే, ముం పట కేవలము ఖడమేయనళే నేల య. 

ధనమ్మలు గూప్రమొలచుట్టును వెలయ త ఆత: డొకపారసీకాశ్వుము వై 

నధిరోహించి పోవుచుండెను. ఆత. డాగుజ్జమునుం బలు తెజింగులు7ా నడిపిం 
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చుచుండుట చేతను, ఆత( డెట్టివమమ ప్ర, దేశమం దైన నవతరింపక యానాయము 

ను బరువెత్రించుచుండుట చేతను, నళ్వారోవాణా నిపుణత యతనికి మెండుగల 

దని నొక్కీవ క్కా-ణింవవచ్చును. వయిని చెప్పబడిన లవణ ములంబట్టి యోగం 

వ నత. డొకవీరుం డనియు, మృగయావివోరార్థ మావర్వ క ప్రాంకే మున శీగు 

చున్నాండనియుం జదుపరులకు6 చెలి నుకపోదు, ఈపురువు6ందు వేకువజామున 

చేలేచి పచ్చియుండుట చే నిత డాపర్వతమును సమాపించునప్పటికి జలజాపుం 

డుకూడ నుదయమహీధరమును సమోపించెను. ఆయ్యుడవి మిగుల మనోవార 

ముగానుండెను, రత యందు గరినిన మంచుబిందుష)లను వహీంచంజాలక 

తరుశాఖలు వానిని రాల్బుచుండ నవి రాజకుమారునివయి గురియు చున్న మ 

శ్రవూఫులవానవ లె. (బి, ౩ాళించుచుం డెను. వింతవింతలవకులమధురరు తం బులా 

రాజకుమారుని స్వాగతము లడుగుచున్నట్లుం డెను, ఇక్టైటు చూచినను గన్నుల 

వండువుగ. గన్పించు దున్న యయ్యాడవి చక్కదనం. నారాజపుత్రు డు 

వీకీంపకయే బోవుచుం డెను. అయ్యరణ్యము మిగుల రమణీ యముగా నుండు 

టచేం జాపజులవ్భాదయం ౧ నాకర్టింప(జాలినదైనను మన రాజ కుమారు 

హాదయము నట్లు చేయ లేకపోయెను. అతండు వేటావుటయం దత్యంత 

కుతూహలము గలవాండగుటవే నతనికీ సౌందర్య మంకగా రుచించలేదు. 

ఆకండు గుజిమును నడిపించుచు మృగములకయి నల్లడలుపరికించుచు: బోవు 

చుండెను. కాని యాతని కొర్కమృుగ మైనం గానరా వయ్యొ, ఇట్లు తన 

కార్యము విఫలమయినట్లు కనంబవుట వె నొక్కంతవిచారము వ్యాదయం..నం 

౫దుర, నొక చెట్టునీడం దనవాయంబునా:పి యచ్చటం లియనుగు జాడలు 

గన్నట్టుట చే నక జీ “ ప్రాంతంబునం బులియంండవచ్చు, "వెన కెద నని" "తలంచి 
తనహయము నొక చెట్టుకొముకుంగట్టి యాజాడంబట్టి వర్వతమధిరోహి౦వ 

సమకట్టియుం డెను, ఆంతట “అయో చచ్చితిని! అయ్యో చచ్చితిని” అను 

నట్టు యొలుంగొకటి యారాజకుమారుని కర్ల వధం: ఎ నాొచ్చె, ఆది వినిన 

తోడే రాజకుమారుడు మిగులం దొట్రుపాబొందుదు ““అక్కటా! 
ఎవండో మానవుండు కద్టదశలోనున్నట్టు వాని కంఠధ్వనియే తెలువక తెలుపు 

చున్నది. బలులుండుట నిక్కం ౧. శార్దూలము చే నొకమనుష్యుందు నిరో 

ధింవంబడియుంండనోపు, వేగముగా. జని వానిని రక్నీంచెద, అందువలన 
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నాకు నాప్రాణి ప్రాణముల రశ్షీంచుటవలనం గలిగిన పున్నెంబు చేకూరుటయే 

కాక, వలు శ్రచచెంది మృగ౦బులకయి వెదకుచున్న నాకోశ్కె నైతము 

నిజ వేజవచ్చుసని తలపోసి ఖడ్డంబు చేతధరించి యశ్వమధికోహించి యతి 

త్వరిత గమనంబుతో నాధ్యనియే తెంచిన దిక్కు మొగంబయి పోయిచూడ, భయ 

కంపితుండయియున్న యొుకమానిసీ దృగ్గోచరుం డాయెను, అంత నా రాజి 

కుమారుండు వానినింజూచి చేసన్నతో భయములేదనివెప్పి సమీపించి చూచు 

నప్పటికి శారూలద్వితయం బరనికిం గానవచ్చె. ఆవి మిక్కిలి భయంకరా 

కారములు గలవైయుండేెను, ఆవి మార్గమున కిరు పక్కల శెలీయొకటి 

పౌంచియాండేను. అవ్వురుషు. డేమా శ్ర ము టు వెన్నాడి వట్టుకొను 

టకు సిద్దముణానుం డెను. ఆపురుషుం క జెణీంగియే యచ్చటనుండి 

కదలక 'వానిపయిదృష్టి నిగిడించి చూచుచుండెను, అవియుు వాని నశైచూచు 

చుండెను. ఇ. డేజైనను 'జెశ్రైక్కా జీవనం గాపాడికోవలె నని 

తలంచి నలుపంకలు చూచెనుగాని యా పాటిబె ప్రేదియంం గానరాదయ్యె. 

ఆందుశే నకఠంజేమియుం:. జేయంజాలక స్తంభాకృతిని దాల్చియుండెను, అంత 

నారాజకుమారుందు మెల్లమెల్లంగ వానిని జానీ యాతసిక్షిం గనునన్న వేసి 

ఖిడ్డంబుదూ సీ పట్లుకొని గుజ్జము నవతరించెను. ఆతం డా వాయమునుండి 

దిగుటరు, తడవుగా నాపురుషుం జాహాయము నధిరోహీంచెను, ఆంతే నారొ 

జకుమారుండు మనంబున నింరేనియు జంకక యొక పురినిడాసి చేతికొలంది 

నొక్క_చ్రే టున దాని "నేలను గూలవేనెను. ఆబెబ్బతో నది మృతినొం చెను. 

గాని యఖద్దముగూడ ముక్క_లాయెను. ఇంతలో నారెండవపులివచ్చి వాని 

పయివడేను.అయిన నారాజసూనుండు ఎ ర్ట లి కావున నింతేనియు భయ 

వడక తన్ను గజనవచ్చుచున్న యావులినోటిలో. దన చేతిలోనున్న మొండి 

ఖడ్గమును గ్రుచ్చి దవడలు శ్రిందికింగాని మోదికి:గాని కదలకుండం బట్రె 

యుంచి శెండవవెలితో. దానితల న ధలగునట్లు గ్రద్దుచుం డెను. ఇట్లు వది 

మార్టు కొట్టినవ్చటికి జేయి రక్తసిక్తమాయె. ఆదిచూచి రాజకుమారుండు 

దానికల వగులుట కే రక్తము సవించుచున్న దనియు, నార రక్తమే తనచేతి 

కంటికొణా ననియు దలంచెనుగాని వానియభి ప్రాయము సరియెనది కాదు. 

వాని వేతినోళ్లువగలి రక్తమును ట్రవహించుచుండెను. అందుచే నతండు 
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తనచేతిని దగ్గరగానుంచుకొని వరిశీలించు సమయమున నా బాటసారి యా: 

గుత్తి ము దిగి తన చేతిలోనున్న యినువకజ్ఞతో చానిశలవయి నాలుగ 

మో(దులు మో. బెను అంత నాపుండరీకము నేలంబడ నారాజకుమారుండు 

దానివలన నపాయము రాదని తెలిసికొని దానినోటిశోనుండి వేలినూడ బెణికి 

కొని యా మొండి ఖడ్డముతో దాని నంతము నొందించె. ఇట్లా రాజపు తుడు 

సావాసంబుతో నాశార్తూలక్వితఠయంబు నంతంబు బొందించి మిక్కిలి స. 

చెందినవా.డై తనవాయంబు నడిపించుకొనుచు వానితో నేదేవయో సంభా 

వీంచుచు. జని యచ్చటికి సమివముననున్న యొుకనదీరీరంబుచేరి యొక చెట్లు 

ల్ ంద వి శ్రమించి యాబాటనారిని గూర్చుండుమని నియోగించె. ఆబాట 

వ యట్రుచేని వాని సావాన్వైర్యముల శింకయు నచ్చెరుపందుచు వాని 

కిట్లనియె. “ఓరాజకుమారా! నీవై ర్యసావాసంబులు నిరుపమానంబులు, వరో 

మ కారబుగ్గియందు నీకు సాటివచ్చువాం డీశాకంబున నుండండనియే నాయి 

ప్రాయము, నీ ఏసమయంబున రానిచో నాప్రాణంబులు పోవలసిన వే, యిం 

తకు నాయందు ఛగవవనుగ వామున్నది. ” అనివరఠరికి యాతనితో నిట్టు 

సంభాషించెను, 

బా. రొజకుమారా! నీవానస్థల మెయ్య ది? నీవె వెవ్షగి కుమారుడవు స్త 

రా.---మాని వాసస్థానము చటరం చేంజ్ రురోణా యుగు గాయ మల్లుని 

కుమారుంగను. 

భా... చిగ్తూరు రాజులవంశమందుం బుట్టుట వోత చే సీకిట్రి వ గ్యసావా సములు, 

న బర్భాక్తమము లఖిం చినవి. "శేనిచో. గలుగునా! 

యా. 

నెన్న(డై న మే: క్ పిల్ల పుట్రునా ఏ నాయనా! చ. మ. ? 

రా.---మృనయావివోరార్థ ము వచ్చితిని. కాని యొకమృగమైన నాకు గోచ 

రము కాలేదు. అందుచే విచారించు చుండ నీకంఠధ్వని నినవచ్చినది. 

నిన్ను రశ్రీంవంగరిగిలి, మఆీయుం నాకుతూవాలమునుగూ డం దీర్చికొం 

టిని. వహ్వారే! ఈడినము నాకు ష్యడ్రసో పేక మగుభోజనము వేసిన 

ట్లున్నది. 
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బాం----అవును. బిరులకు నిట్రిపావాసకర్య ములు తృ ప్రిగొలుపునట్లు లోకమున 

మణి యేవ స్తువులును దృప్తి కీ. నొలువంజాలవు ? 

రా.-..మారు బై రాగులవలెః గన్పట్లుచున్నారు! మోశళెచ్చటి వారు? ఎచ్చటికిం 

బోవుచు. నీపులులకు( జిక తిం ? 

బా _చె రాగుల కొ కస్తలమని నియమము లేదు. నేను గ ద్వారున కుం బోవుచు 

నీపులులకుం జిక్కితిని. అప్పుడు చేయనడి లేక చావునకుం చెగించి 

గట్టిగా నజచినచో చెవరైన నన్ను రక్నీంవవత్తు రనుతలంపునం గేక 

వేసిలిని, నీదయవలనం బ్రతికి తిని. 

రా. సార్వా శ మమునందు మీ శరెచ్చటి వారలు థి 

చా.---రాజకుమా రా? నావూర్వచ3 త్ర మంతయు నరూోవుయముగా నున్నదె. 

దాని నేనివ్వుడు చెప్ప౭జ్రాలను. కాని కిన చేసిన యువకారమునకుం 7 

నీష బపు టుంగరమును శానుకగా నిచ్చుచున్నాను పుచ్చికొనుము. 

(అని యీ య(బోవును 

రా. 'ఆ' వమా? ఈభాగ్యమునకు లంచము గొనవలెవా ? దానినెంత 

మాత్రము నే స్వీక రింవను. 

ఇ. ఆట్టనకుము. ఇది లంచముకాదు. నీపొరుషమనకు సంతసించి యందు 

ఒకు దగిన బహుమానము చేయ:దలంచితిని. 

రా. చికారు రాణాకుమారుండనైయంం౦డి యు నీయొగ్బిసున్న యాయుుంగ 

రనును నేను స్వీకరింతునా? 

బా._చాదా ! ఇది ఫట దలంవకుము. ఎంత లేసీవానై నను బహు 

మానముగానిచ్చినది న. ఇదియుంగాక చేను మిఠ్రధర్య 

ము ననుశరించి యిచ్చుచున్నాను. స్వికరింపుము. 

రాఅ మైన నాయొద్దనుండి యెదైన మారు రీసికానుండు ? 

ఛా. సమ స్తసంవదలను విడిచివచ్చిన నాకీవస్తువులతో "నేమి yg యో జనము? 

రా. _-అస్పైన న మొదట నీయంంంగగము నేల "విడువలేదు ? 

చా... ఈయూ కే శమము పుచ్చునొన్నప్పు డీయుంగరముమి:ది మోనామును 

విదువ లేక కొవివచ్చినా నని తలంచుచున్నాచా? లేదులేదు. ఈమధ్య 
ఓ 
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యమునలో స్నానముచయుచుండ నాకు లభించిన, దాని నూరకపో 

నిచ్చు చుమి యని లీసితిని చానిని వగినవారీకి నీయవలె నని చూచు 

చుండ నేంటెకి నివు సం ప్రా పమెవాను. అంతియళకాని వేజుశాదు. 

ఈాయుంగరమును నీనీకొన$క రరదు. 

కోరు సోః దీసికొందును గాని యీాయుంగరమును మోొరుగూూడందిసి 

కొనుండు. (ఆని యాయ.బోవును. 

చొ.-(కొంవెనుయోబించి సరే, తీసికొణెదను. (చానినిం దీసికొని దీని 
నీవ తీపికొను మని యంంగ రమిచ్చును. 

రా.దానినంనుకొసి సీకి రించెను. 

బా, రౌజకువారా ! సీయానతిచొవన్వన నేను దీసికొనుచున్నా ను, దీని 

నొకన్నేన సోను బంఫముగా: దలంచుచున్నాను నివు నే ప 

రా... అకొళ్వి! మా వంటివాంనే స్నేహము మాశెట్లు లభించును ? మీమ్వల 

చ్రాణన్నేహితులుగా చెంచుకొనుచున్నాను. 

చా._౪అె న సంతోషమే పోయెదను. ఆప్పటవ్పణు సీదర్శనమువై వచ్చు 

చుందును, [వని నిమ్కమించెరు]. 

రాజకుమారుం గంతటు ౫గవంబు పెకి దృష్టి నిగుడించి సూర్యుండు 

గగనమఫ్యంబును చొంపయుంంసుటంటనాచి తనపురంబునకుం బోయెను. 

చిత్తూరురాజపు క్త న = నంటున నుందుస్తరినాన రట లన్ని టెలోను మిక్కిలి 

వాసి కిక్కి_నది. అయ్యి ween (కృమశాలులును, సద్దుణఐ వ్రాశఫౌసమాను 

లును స్వటేశాఖిమానులును నగు ను త్తమరాజపు గ్రులచేః Ate 

తనే చానికట్టి ప్రసిద్ధి కలిగిన దని చెప్పవచ్చును. మణియం దురుష్క వ్ర భు 

నులు బలవంఠు లై యొక్కొక్కవ్వుడు దాని నా క్రమించుచున్నను ఫొద్రిదినం 

బులయిన నవ్వరిని దమయధికారమం దుంచుకొనలేకపోవుట చిత్తూరు రాజుల 
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యసా ధారణ పృతౌవంబు వలన నే యని చెప్పవలసి యన్నది, రాజపు త్తులకుం 

జిత్తూరుపురంబు ప్రాణంబులకం మే నధిక్మస్తేమాస్పదము. ఆందువలన నే వార 

లవ్వురంబును వైరివీరులు ముట్టడిం చినవ్వూడు మహా వ, తౌవంబుతో బోరాడి 

తమ ప్రాణంబుల నయిన నిచ్చు చుండి కాని పురంబు నిచ్చుట కిష్టవడ లేదు. 

టన నవ్వురంబు నలు రాజులందతణు ను తమో త్రములు, అవ్వి తీయ వ్రతా 

కుశాలులు, స్వ శేళంబు కా పాడునప్పుడు గాగారిటు లిన: దృణప్రాయంబు గా 

జబకాదువారు. శరణనివచ్చిన దీర్గ శ త్రువునైన రక్షీంచునట్రి ఉదారభావము కల 

వారు. గౌరవ వ,ధానులు. పర్మస్ష్రవ పంధనాపేత్షలు కలయంచదైన లేనివారు. 

మహా పొయ యల మైన నన్ఫక మాడని నత్యహారెళరదు దులు, స్వ దేశ 

చముతరత్షణమందు మిగుల బట్టుదల కలవారు, ఈ రాజులు చైవభ క్లియం దది 

తీయులు. హిందూ చేశంబున. బరమవవి త్రస్థలంబులం దధిక యేమకలవారు, 

కావున వీరు తురకలు కాశీగరరాదిపుణ్య మే తృంబులం చేజుచున్నసమయం 

బున సైన్యసమేకంబుగా పేయి. ఘోఏ3రణంబు నొనగ్చే కాపాముచుండిరి. 

ఆవత్కా_-లంబులందు ఫై పృగుణావలం బనంబు, కలుములందు వతమాగుణ౦ం బు 

సంగ్రామం నందు భఘజాబలంబు సత్క్హీ ఎసమూరనం౦ంబునం దాసక్షియంంబుణ్య 

కార్భాచరణంబులం వనుర _క్షియంం నారాజులకు నైసర్లి క౦బులు, రాజపు త 

కీ సమితము సకలసద్దుణంబులంచయు: బురుములకుందీసిపోరు పాధారణ 

ముగా స్రావ వాడబనదు పవంబుంలో నబలాఫీరువదంబుల చే వ్య్వవవారింవం 

దగిన వారు కారు, వారిలో నొకొ..క్క_సమయంబునందు కరవాలంబు శేలం 

గీలించి కృత్రువులతోం బోరాడి జయిముకొన్న వీర స్త్రీ 'లెందటో కలరు. మానం 

బు బీనంబుల్వనైన విడుపం గుభూవాలవడుదురు, సస్టుణవంతు రాం డృగు 

నారాజవత్నులు భర్త రలగుణంబులకు పన్ని వెట్టుచుందురు. ఇట్రి వ 

గుణంబులచేతను తొద్భశో క్షమ స్త్రీలచేశను సుపసేయు లగు హంత ద్రులచేం 

బఎపాలికంబయినచిత్తూరు పెక్కుశ తాబ్లములవజుప నిరువ మశోఖామహేమం 

బువేం బి, కాళించెను. అట్టి రాజదంద్రములలో రాయమల్లూకం డని చెవ్న 

వచ్చును, ఈత6డు కుంభ రాణాయొకగ_ ద్వితీయపు తు తు ఈయన కీ. 

1474 సంవత్సరంబున రాజ్యారూఢ్తుం డయి యద్బొ శ్రీయమహినుతో రా 

జంబు వరిపారిచుచుండెను. ఇతండు మవాోకూరు(డు ఈతను మాలవాడ 
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ధీశ్వరుండగు ఘు ాసుద్దీననుతురుష్క పృభువును బూ ర్తిగ నోడించి కీ ర్తి గాం 

ఇను, ఈతని నంగుండు, పృథీరాజా, జయ మల్లుండు నను మువ్వురు కుమా 

రులుగలరు. వారిలో సంగుండు వరా ర్త ముశాలియే కాని ఇాంతిపి యుండు 

ఆయినను సంగ్రామ మన వెనుదీయనివా. జే. వృథ్వీరాజు ప, సన భా నషి 

ల్రీయుండు. వ్రర్భసావాసంబున నాతని క్రీడువచ్చువా రీలోకొంబున లేరని వెచ్చ 

వచ్చును. అతనికి. గోవంబు వేగంబుగా బొడముచుంను కాని వెంటనే దానిం 

దొలంగంచుకొనుసామర్హ్య ము కలదు, జయమలు( డన్నలవలె బలనరాక మ 
థి య UU 

ములు గలవా జేగాని కుటిలుండు, వీరలు మువ్వురు నెకమత్యముతో నె యాట 

లయందు వేంటటలయందు నాయుంధవరి శృ మలయందు బ్రొ స పుచ్చుచుండు 

వారు. వీర్మిప్కప_ర్తనలం జక్క,-గ నరసి జనులు చాటుచాటున నంగుడు రాజ్యం 

బునకుం దగండనియంం( బృ. రాజర్ముండనిరౌం వకా్కాణించం పొచ్చిరిం మఠఅనే 
oJ? 

యు గామంబులోని వారు కొందలు బృథ్వీరాజాను సమోవించి యిష్టాలావం 

బులాడుచుం బ్రితింయలిగించుచు నాతనిమనన్సు చెడ్డ త్రోవను నడిపించిరి. 

ఆఅట్టివారలలో సురేశమల్లుండు తాను ఆతడు త రిం జల. 

ద వాండు మిగులంహ్యూరు! గా. డీరాజపుత్తు తుల క న్యోన్య భేదము లి 

గించి వాగిచే వారిని: జంపించి రాజ్యంబు కకానంకికీ తలంపుతో నుండెను. 

"కావున వీడు వృధ్వరాజుతోను సంగునితోను న్నేవామువేసి వరోతంబునం 

దొండెరులకు: గలవాము పెంచుచుండెను, వృగ్వరాజు మొదట నిర ర్ధలాం 

తణకరణము నుస్వభావముగలవాండే యయినను దుగనులసవా వాసంబున దువ్వ 

మార్ర౦ంబు నవలంబించె. సంగుండు శాంతి పి యం. డగుటచే నతని ల 

కోవ*చ్టపితంబులు కాలేదు. కాని పృథ్వీ రొజానకుం నో సోపోర్డిపితంబు లగుచుం 

డెను. అతను దం డ్రి, కి ఛయబడి సంగునకు చో వాము చేయ సావాసింవకుం 

డెను. జయమల్డుందు త్ర తరుచుగ సురాజమల్లుతో శస హమువలంబించి యాకని 

హః జ వార ని 9 
శనుసరించి (పృవర్తించుచు నన్నల నిరు రను జంపి తనకు రాజ్యం బిచ్చిన న 

రాజ్యం బిచ్చెదనని (వ తినేసి యొప్పించెను. కాని సురాజమల్తు:ండుజయ మల్లుని 
(WU య య 

వళశముగావించుకొని కార్యము నెర వేర్చికొనినవీముట జయ మల్దునిం దుదముట్టింవం 

దలంచి యుండె. ఈనంగతి యెమియు రాయమల్లునకుం చెలియదు, ఇట్ట 

శాంత కాలంబుసన( బృథ్వీ రాజు వ,జలవాక్యంబులనుసురాజమల్టుని యువ దేశం 
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బును మనమున నిమిడ్సికొ నియుండుటం బట్టి తానే రాజసుట నిక్కంబని తల 

వఫోయించుం డెను. ళెరా! దురనసహవాస మెంతకననిమాలినది! జననీజనకులు 

వీల్లల శ్రేయస్సును గోరువారయినచో ముందుగా దురనసహావాసము మాన్న 

వలయును. ఇట్టుండ నొకనాం డామువ్వురు సోదరులు నొకచో నున్నషహ్టుడు 

పృథ్వి రాజు సంగుని యభిప్రాయము గనుంగొన నెంచి సంగున కిట్లనియె, 

వృ.---అన్నయ్య్యూ! మనతం డ్రియనంతరమున రాజ్ఞ మేలుట నీవా నేనా? 

సం... అట్టడుగ స? ఎవళేయట న్యాయ మో క. యెలవచ్చును , 

వృ.---న్యాయమును బట్టి యదుగ లేదు ? సామర్థ్యమును బట్టి చెవ్వుమా. 

రాజ్యమునురక్షింపం దగినం త సామర్థ్యము నికుండవలయు(గచా ? 

సం,_-ఎందుకుండదు. ఆధివక్యమువచ్చి నప్పుడు సామర్థ్యముగూడ వెంటే 

వచ్చు. 

వృ.-అదే 'తెలివితకమ్కు వమాట, “కఆివునకు దాసరులై న వదా లెట్లువచ్చు” 
న ల అ 

ననిన లోకో కి వ కారము జ్యేస్థపు త్తు: డవు కాన రాజ్యాధి కారము 

సం ప్రాప్త'మైన నగుఃగాక. దానిని, atk రకీంచుకొనం దగినంత 

శాలు స మెట్లు రాంగలదు? 

సం,-పోనిమ్లు. రాజ్యంబు నాకు సంప్రాప్త వమెన పిమ్మట నను రాజ్య మేల 

శేని నో సీజీ యిచ్చెదను లెము 

పృ. రాజ్య మేల లేని చో యని జే రాత్యమేల నితరము కాదు. 

సం.---ఎట్టు లేలలేనో చూతము కాదు. 

బృ----చూడనక్క ఆ లేదు, సీ వ్ర వ ర్రనమే సంగు:డు రాజ్యంబునకుం దగండని 

వేనోళ్ళ ఘాోషించుచున్నది. సీపు శాంతి ప్రీయుండవు. యుద్దమన గడ 

గడ వణ6శెవవు, మలీయం న షపడ సదరం నొక 

టి చు నైన నీయొద్దంగానరాదు, 

చం. --(చిజునవ్వునవ్వు చు) తగిన యుద్ధము నసంభవించునెడ వేభయవడి వగ 

తురకు వెన్నిచ్చినచో నప్పుడు నీపీమాటలాడుము. కాని యిప్పుడు 

వృ థాలావములతో బనియేమి? 
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బృ.----వేజేయుద్ధము రటస్థింపనక్క అ లేదు. చూడు. ఆనాండు క 
ములో నీమిజరిగినటో స స్మరింపుము. ఆడవిపంది యనగా చేపాటిది ? 

ఆది మోందికి వచ్చుచుండుట జూచి భయపడి వర్విడీ చెకెక్కి_లివి, 

ఇై పిటీక్పందవు నీవెట్లు రాజ్య మేలఃగలవు ? ఎట్టు యుద్ధము చేసి రీ 

(పృజల రశీంవంగలవు. 

నం=దొని శేమది యట్లుండనిము, చేతిలో నాయుధము లేనప్పుడు నేనే 
మి జేయుదును. లేనిచో చేనడవివందికి భయజడుదునా ? 

వృ--ఆయుధమేల! చేతులే యాయూభధము.లు. నాలుగు కాళ్ళను “జీలం 

గీలించి సోలంగొటినం లభావదా ? అంతమ్మాతృ మానై యాయుభము 

లేలి వేరేల? ఎశ్ట్రైన నీకు సావహాసముచాలదు. 

నం,=నీమట్లందువు? నాదు నీయెదుటచేకదా యొకపులి నెదుర్కొని ఖం 

డించితిని. ఆసంగలి మజచితివా? ఏమి? 

వృ+---అట్టి పులినిజంపుట యెంతవని, ఆడుది చంవ గలదు, అది ని చి ంచు 

చుండగా జాటుననుండి యల్లనల్లనపోయి ఖండించిలిని ? ఇది యే 

'పొటిఘన కార్యము! 

నం౦.---ఓయిీి! మన *వ్వుడు వృథావాస్వినాద మేల! 

బృ.---పోనిము, రాజ్యమునకు మనయిరువురిలో నెవ్వరు వగియుందురో ? 

యిడిగో నీనులేళవల్లునివేం జెన్పించెదను. రాపోదము, ఆని వారిరు 
వరు బయలు వెడలి కొంతదూరముపోయి. నునేశమల్లుని గలిసికొని 

యామువ్వురు నొకచోటం గూర్చుండి యిట్లు ప్రసంగించిగి, 

బృ. భాబయ్యా ! మాయిరువురెలో రాజ్యమున శైవ రర్హులో చెప్పుము. 

వవ్ పాఠతముండంగూడదు. 

నులే...-(తనమనస్సులో) వవ్యా'ే! నాకు మంచిసమయము లభించినది. దీనిం 
బట్టి యోశింవం చిరశాలమునుండి నాకోరుచున్న యభిలాషంబు నెఆి 

"లేజకమానదు. (పృస్తుకము పీరీరువురికి మటీంతకలవాము బెంచి భేద 

మును గల్పించెదను, అందువలన వీరవలీలగ నే వశులగుదురు. సిమట 
రాజ్యము నులభ్గముణా జిక్కంగలదు. (ప్రకాశముగా ? చిజునవ్వు 
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నవ్వుచు) ఓయీ ! నేజెవ్చ నేల మీకుమాతృము తెలియదా? నాకు 

మోరీరుపురుగూడ రాజ్యమునకు దగిన వారుగా. గనంబడుచున్నారు. 

ప _-అటుకాదు. చక) గా నాంలగోదించి వెహవపలయును. న గ్రా ఏ 
నురే._ఆట్లై న నే: జెప్పినచో మాకు. గోవమురాకమానదు. నిజము చెప్పిన 

నిషరము7గా నుండునని వెద్దలందు శుంగ చా? 
© 

వృ,---కోవ మేలవచ్చును ? మారు సోవము వచ్చిన సీకు.చోయిడి చేమియుం 

న్నది? కావున వివరించి చెప్పుము, 

సులే,---(తనలో) నేనివ్వుడు వృథవీరా జగ్గుండని చెప్పిన సంగుండు మాణు 

మాటాడక యూారికుంచను ఆంకతోం గలవాముచల్లారును, ఆశు న 
(+ Wap 0 

నాతలంచినకార్యము. కాదు. సంగుంజే రాజ్యార్ము-డని చెప్పినచోం 
బృథ్వరా జూరకుండక కలవాము మణింత పెంచంగ లండు. అందుపలన 

మన కార్యము నెజు వేఆంగలదు, (వ్ర కాశము గ్రా ఓయీ! హస 
నంగుం జే రాజ్యార్లు (డు. 

63? 

వృ ఎట్టు లాలోచించి చెప్పితివి ? 

సురే. నాకట్టుతో చినది చెప్పితిని. సంగు జే రాజ్యార్మునివలెం గనంబడు 

చున్నాడు. 

వృ.---నీవు పక్షపొతముతో( బలుకుచున్నావు. కాని నిజముచెన్పినావు కావు. 

సురే.ఎాసిజమాడిన నిషురముగా నుండునని నేను మొదటనే జె+తినినదా? 
త్ర ఎ 

పోని మొసం చేవూమును దొల6([ంచుకొనుటకు వ్యాహ్య)గ3కింబోదమురం డు. 

ఆక్కడ వారుణీ దేవి! నొకయర్చకురాలు-లను. ఆమె వెస్పిన వాక్య 

ములు వేద వాక్యనులని నము(దు. ఆమె మనుమ్యనిజాడం గానే వాొనివ 
t క్ర YJ 

తాంతమంతయు. సగిగాం శెస్పిలీటును. ఆమె సస్వసమవ్యము. కలది, 

ఆమె కంవటు సమానులే. 

అద్హ్రన పోదము రండని బృగవీరాజాపల్క వారుమువ్వురు నులేశమ 
ల్తునితోంగూడి యంన్నతనులైన తురంగముల పె గూర్చుుండి యేది యో (పసం 

గించుచు వ్యాను)? 5 ఖిను ఖులై పోయిరి. 
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అర్ర నాలుగవ పృ కరణము, ఈ 

చిట్తూరునగ రమున కాణు క్సు లదూరమున నొశచిన్న వర్వతముకలదు* 

దానిని వ్యాను)గరియందురు. ఆప పర్టతము రాజపుత్ర స్థానములో నున్న వానిలో 

సామాన్యమయినది, ఆవపర్వ తళిఖరమందు PE యాలయ మొకటిగలదు. 

ఆయ్యది చిరకాలము క్రిందట నే కట్టంబడియున్నను నూతనముగా నిర్మింప 

బడిన దానిపలెనున్నది. ఊఉ త్రరహిందూస్థానముళో నున్న చే వాలయములన్ని యం 

మవామద్దోరీ మొదలగు తురుష్కవీరుల వేం బడంగొట్రంబకినను నాదేవాలయము 

వారిచే. బడియుండ లేదు. అందుచే నాచుట్టువ్కక్కం నున్న వారందటు దేవీ 
మహిమకు భయవడి తురకలు రా లేకపోయిరి. కానిచో సమ స్తదేవాలయము 

లను భగ్నము 7గవించిన తురకలు దీనినిమా త్రము చెనక కుండుదురా! అని 

తలపోయంచు. దమళ క్ర బ్రనుసారము గా 'జీవికిం గనుక లగ్పొంచుచు నతలిభ్ క్లితోం 

బ్రైవ_ర్థింతురు, ఆదేవాలయ మొకమూలనుండుట చే నాతురకలకంటం బడక 

పోవుటంబట్టి దానిని చెలుపమానిరో లేక కంట:ంబజినను దురశలు ధనాఖి 

లావకలవారు కావున నాదేవాలయమం డదేమియు ధవముండదనితలంచి యుపెే 

శీంచియే చెటుపమానిరో, లేక యచ్చటివాగలు తలంచుగున్నట్లు చారుణీ 
డజేవిమహిమకుం గడుభయవడి దానివెంతకుంబోమానిరో స్థిరవణిచి చెప్పుటకు 

పీలులేదుకాని, ఏమియె్యాయినను నావ్యాభు)గరియం దొక చే వాలయముంను 

టయు నదిశ త్రువులచెం "జెటువంబడకుండనుండియంందుట యు సత్యము. చిత్తూ 

రురాణా లా దేపయందు మిక్కి-లి భ_క్షికలవారయి యామె యనుగ హాము 

చేతనే తమకంఠ ప్రాభ వంబు సంప్రావ్ల్వమెన దనితలంచి యా దేవాలయ నునకుC 

బోయి యూ మెసంపర్శనము చేవ కొని కానుక లగ్బించుచుందురు. మలియంం 

నాదేవాలయమునకు నలు వై పులనుండు ప్రాకారకుడ్యుంబు శిధిల మెయుండ 

దానిని జక్క_గ బాగు చేయించి చక్కని యుకగోపురంబును గట్టించియిచ్చిన 

చారు (వృభువుళే? ఇంతియకాక యా దేవికిం గొన్ని భూముల నర్పించి యందు 

వలనవచ్చుచున్న కొంతధనమును వ్యయమువేసీ చేపకి నమస్తోవచారములు చే 

యంంచు. దక్కిన ధనముతో మారు జీవింపుడని చెప్పి యొక బావాణకుటుం 

బమును నియమించిరి, ఆచిర్తూరి పృభువులయాజ్ఞను శిరసావహించి యాక్ర 



టుంబమువారు ఛక్రిసంయంతు లె యా వ్యాఘ్రరిపైం గాపురముండి దేవీపూ 

జనమును గావించుచుండిరి, ఇ క్రైంత రో కాలము క్రిందట ేర్చాటు చేయం 

బడినను మనము (చ్రాయంచున్న కాలమువతికు నా బ్రావాణసంత లివారు గడు 

ఛక్రితోం బూగబించుచు వచ్చుచుండిరి. మణీ యు చారలిప్పటి యర్నకులవలె 

జేవుని కర్చిందంబకుచున్న దృవ్యమునెల్లః దమ యుదరఫోషణకు వృ్యయముచే 
సీకొనుచు నానోరులేని చేవునియెదుట నీవమునయిన నిడక ఛై వేద్యమునైన 
నారంగ౦వం చేయక యంంత్స వాదుల నాచరింవక యున్న వారు కారు. వారలు 

తమ కేర్పబువంబడిన ధనముభాడ చేవికి వినియోగించి సుం లేని నయ లోవము 
లేకుండ సర్వదా సా ఇలంనర్నుచుం దురు, ఇట్తుచేయంట చే నాయర్చకులం 

'దేవియను గృహమునకు: బాత్రులైె లోకములో. దక్కి_నవారికంకు నుత్తము 
లుగ6 బఎంగణింవంబసుచుందురు, ఆయర్బకులు సత్యమే వలుకు దురని యంం, 

వారలన్న వాక్యము తన్సక యగుచుండు ననిరుం నచ్చటివారి కందజికు నొక 

'పెన్టనమ్లక నుంహట చే నాచుట్టువట్రులనున్న వారందణు వారలను దేవతలఃగా 

భావించికొని వారలకు నవస్కారములు కాపించుచు. గానుక లర్బించుచ్చు 
చారవలన మంచిచెణ్గబను చెలిసికొని ఐోవుచుందురు. సామాన్యజనము లే కాక 

చిత్తూరు పభువులుకూడ నాయర్చకులయొ కు? చోయి తమ కార్య సిద్ధులను 

గూర్చి యెవుస ఓట యొకయాచారమెరుంన్న ది, అట్టు వారు ముందుగా నర్న 

కుల సమీపించి తమ కార్వనుల వారక్. య జేయుచుందురు. అంత వారు 
చేవిని జక్కు_గ ధ్యానించి యుక్కనముస మూరకుండి కార్యము సిద్ధంచునో 

సిద్ధింపదో స్పష్టముగా. శజెస్టుమురు. వారు సిద్ధించునన్న కార్యము తప్పక 
సిద్ధించుటయుు, సిద్ధింప దనిన కార్యము సిద్ధి చెం దకుండుటయం నై యున్నది. అం 

దువలన నర్చకులు స్టిందవన్న కార్య మెంతఘనమగు కార్యమయినను దానిని 
శేయమానుదురు. స్టీం చునన్న కార్య మును బూనుకొని చేసియందు నఫలత 
చెందుదురు. అందుచే నా ప్రభువులు కూడ నాయర్నకుల వాక్యములను వేద 

వాక్యములు గా నెంచుకొనుచుంనురు, ఆమర్చకులు వల్కినట్లు కార్యము 

నఫలమగచుండుటక్కు విఫలమగుచుుడుటకు. గారణము దేపతానుగృహమువ 
లన వారలకు గలిగన చ ఖావమని యప్పటే వారలందటును యోవించుచుండు 

వారు, కాని యట్లు తలపోయుటకంకు నీరాజపుత్తు)లకు నాయర్చకుల మాటల 
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యందు నమృకముండుట వే వారలు కాదన్న కార్యమును గుజీంచి చక్కగం 

బాటువడక నిరుత్సాహు శై యుండుట వో కార్యము విఫలమగు చున్న డనియు, 

వార లగునన్న కార్యమును మహా థై ర్యమవలంబించి చేయుచుండుట చేంగార్యము 

సఫలమగుచున్న దనియంం6 గార్భముల సిదికిని, నసిద్ధికిని గారణము రాజపుత్తు)ల 

ర్యా నైగ్యములే యనియు, నొకళొంద అూహిం చిన నూహింవవచ్చు. కాని 

యప్పటివార లర్నకుల య సామాన్యప్ర భావ మేయని తలపోయుట నిక్కము, 

మన వ్రాయుకథ  జరిగియఃన్న కాలమున నాచారుణో దేవియొద సరస్వతి యను 

నొకయబల యర్బ్చకురాలు గా నుండెను, ఆమె మిగుల యోగ్యురాలు, ఆమె 

సంకతము కేవత కువచారములశె పౌటువడుచుండును. ఆమె పకక కాల 

మున దేవాలయమును జక్కు_గం దుడిచి నీళు చిలుకరించి ముగులు పెటి 
| లం 230 ల 

యచ్చట నున్న పాత్రము లన్ని యు శు భముగావించి పిమటం బువ్పములడై 

పూవులతోంట లోనికి. బోయి చక్క-నిపువ్వులేగి తెచ్చి యామెకుం బూజచేసి 
య వసరనై వేద్యమును గావించి యనంతరము వంటచేసి యబ్బ దార్థమును 

జేవికి నివేదించి తరువాత: దా నువయోగించుచుండును. ఇట్లుండ నోకనాం 

జామె పువ్పములశై పోయియుండంగా నల్వురు రాజపుత్తు) లశ్వారూఢు లై 

వచ్చి యవ స్ర్వచ ము కి, కింద నున్న వృతుములకుం దమహయిములను బంధించి 

వర్వత మ మధిరోపహిందచో ముందుగా కేవినింయంబునకుం చేయి నమస్క్మా_రం 

బులు కావించి వారివారికి ౫ జిన స్తు వో కములం బరీంచి యాసమోపమున 

నున్న పూజకురారి నిలయమునకు: చోయిం, కాని యామె వాకి దృష్టినో 

చర కాలేదు, వార లచ్చటేవాగినడు౫ గాం గొంతవణజకు చేచియుండిన చో 

నామె వచ్చునని చెప్పిరి, ఆమాటలువిని యారాజపుత్తులు నికి: 9 వ్ 

శించిం. అందు: బృథివీ రాజును, జయ మల్తు-దును నుంందుగా. బోయి తజ 

ర్చకు రాలిశయ్య వె: గూ+ర్చుండిర. నంగుం డానసమావవున నున్నయొకపులి 

చర్షమ్నుపై గూర్చుం డెను, 

నుగాజమల్లుశు సంగుని కొక ప్రక్కను గూర్చుండియం ౦ డెను.ఇట్లుండ 

నాయర్చకు రాలు లె సినఫుపష్పములను డేవ*లయముననుంది తనమందిగ 

మునకు వచ్చెను. అంత నావచ్చుచున్నయా మెకు నానల్వురు రాజపుత్తు)లు 

నమస్క-_రించి తమవచ్చిన కార్యమును "దెలువ౯7గా నామె నిర్భయముగా నిట్లు 
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నియె, పీయా! చిత్తూరు వ వ్ర, భువులు తటుచుగాం బులిచర్మముపైం గూర్చుం 

డియే న్యాయాన్యాయమలను దీర్చుచుందురు. Se దట్టి చర్మ మువె 

నధివసీంచెనుగాన యీతండు కప్పక రాణా కాంగలండు, se నా 

జమల్హుగూఃడ నాచర్శ్మ ము నంటి కూర్చుండియున్నాండు కావున నీతనికి రాజ్య 

మెయె న సంప్రాప్త చ కాంగలదు. కాని వీరిరువురు నెన్న టికి రాజ్యమును 

బొరేదలేరని వరిశెను. అయ్యర్చకురాలిమాటలు తన చెవులకు ములుకులవళె 

నా;టినందున వృథ్వీరాజు లోపలనుండి వచ్చుచున్న కోపము నాపికొన లేక 
ఖద్దమును దాల్చి “చూతము సుగుం డెట్టు రా జగునో”” అని పలుకుచు 

సరల నాసంగుని నొప్పించెను, అంత నాతంద' నూరకుండక తన 

ఖడ్డమును చాణికలంబునం గీరించి యమునకు నిలువబడి తన ఖడ్డము తో. 

బృథ్వ రాజునునా వ్రైను, కాని యకత(డు జాగరూరుం డైయంన్నందున నావే, 

టును దప్పించుకొనియె. ఇట్లు వారువురు వెనంగుచుండం7గా నాయర్చకు 

రాలు భయపడి వస్వెడిపోయి 'జీవాలయము వ్ర, చేళించి కవాటము బంధించు 

కొొనియెను, 

ఆంత నురేశ మల్లూరకుండక లేచి వారిరువుగిని వాగింవ సమకటి సం 

గుని తన వెనుకకు. దీసికొని వద్దని వారించుచుం బృ 'వీరాజును గొను 

మూ ర్లీ మంత మైన కోవమువలెనున్న పృథ్వి రాజు వానిచెబ ను నగకు-నొనక 

వొని మాటుననున్న స౦గుని. గొట్టంగా నదినురాజవ లునికి( దగిలి యాసం 

గుని కంటికి దగితెను. ఆడెబ్బతో నారని కన్న ంధశ యను, వృధ రాజా 

తన్ను (గొట్టెన దెబ్బకు. దాళంజాలక కో పాతిరేకంబున నాతనితే ఘోరం 

బుగ౭ బోరాడుచుండెను. ఆసమయమున జయమల్లు '” కుండక  వృథ్వీరాజు 

పఠ్ము వహించి తన చేతనైన సాయము చేయు చుం డౌను. అండ సంగుంషు 

తొ నచ్చటనుండిన( బ్రాణమువోవుట సి చునీకెలంచి మెల్ల మెల్టనం సొండదిగి 

తన య.శ్వముపైె గూర్చుండి వస్వెడం వొచ్చెను. ఆది జయమలుచూచి 

సురాజమల్లు వృ; వీరాజు యంంగ్భములో నొక*వొకరు చంపుకొందురసియు, 

నింతకు. బూర్వము క లవామున నలంత చెందియు న్నాా-డు కాఫన తావానిని 

వెంబడించి చంపినచో రాజ్యంబు తన శే దక్కు_నన్న దురఖిప్రాయంబుతోం 

నొండదిగి తన వాయము నారోహించి సంగునివెంబశించెను. కాని యాకండు 
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ముందుగా బయలు వెడలినవా(డు కావున జయమల్లాతనిః గలిసికొన లేకపో 

'యొను. అయినను దన చ యత్నము విడువక తనవాయమును వాయు వేగ 

మున బర్వె ర్లించుచు జయమల్లు పయనము చేయుచుండెను. ఇచ్చట స్యి 

ఈువురు రాజపుత్తు)లు ఘోరంబుగం బోరి కాయంబులు గాయంబులు 7ానిం 

చుకొని మిగుల నలంతచెంది చెలీయొ క తట్టున ౧గూర్చుండి విశ్శమించిగి. అప్పు 

డు వృథ్వీరాజు సురాజమల్డుని జూది వధార్హుం జెవండో వాండు తప్పించు 
కొని పోయెను, నీతో. బోరాడిన నాకుం గలుగులాభం బె? అనివలికీ తన 

క లినొఆలోం జేర్చి కొండ నవతరించి హయము నధిరోహించి తన పురంబు 

నకు మరలెను. పీమ్మ ట సురేశమల్టుందును తనవాయను నధిరోహించి పృథ్వీ 

రాజా వెనువెంటనే బురంబున కరుచెంచెను, అట్లు సంగుందు ముందును జయ 

మల్లుడు వెనుకను బర్విడంజొచ్చిరి. అంత సంనుందు తాను మిగుల నలయిక 

ఇందియుండుటయుం, దన వెనుక రౌద్రాకారుండయి జయమలుండు వచ్చు 

చయందుటయంం. జూచి కన ప్రాణము దక్కు_ట దుర్గభ్గమని తలంచి పోపుచుం 

డెను, ఆసమయంబున నకనికి రాహుతోరువంశజు. డగు నొక రాజపుత్తు)-డు 

గోచరమగుడు సంగుండు దనయుదంతము తెలియం జెప్పి తన్నుం గాపాడవం 

యునని జేడుళొ నెను. ఆంత నాతం డకనిం జూచి దయార్జ్ర్రవ్భాదయం. డై 

సంగుని నొకరవాస్య వ, దేశమున జడాంచి తాను జయమల్లు నెదుర్కొనిమొ. 

ఆంత జయమల్లుండకనితోం ఘాేరాతిఘాోేరనుగం బోరి వానిని దుదము 

ట్రించి సంగుండు గన.బదునేమో వెదశినుగాని యెచ్చటను గానరాండయ్యు, 

ఆందువలన జయమల్లుండు నిరాశ చేసికొని శరీరమంతట గాయములు తగిలిం 

చికొని చిత్తూరునకు. బోయెను, ఆసంగుండా రాజపుత్తు):డు జయమల్దుతో 

యుద్ధము శో యు చున్న యవసరమున నిషియె సమయమనియొెంచి చిత్తూరునకు 

వచ్చిన దనప్రాణాములు నిలుచుట కష్టమనియొంచి యెచ్చటికో పాొణీపో యొను, 
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ఊ త్తరహిందూస్థానంబునంగల ప సిద్ధ దేశంబులలో మాళవ బేశంబొకటి 

యని చెప ్ ప వచ్చు. ఆది సు ఈ న బుక కును వింధ్యవర్వత మునకును 

మధ్య చ, దేశంబున నున్నదిం ఆ చేశంబు బలవరా కృమశాలులును, విదా్వ్వాంను 

లును మవోదారులును నగును తమభూపాలుర వెం బారింప' బడి మవోవ, 

సి కాంచెను. ఆదేశము నొక్కొకరాజుపాలించునజ్వ య 

స్ ఛానిగా నుండెడిది. ఆచేశమును మొదట పురమారవంశనుం డగు ఉ పీ 

ద్రం "డేలుచుండెడివాండు, ఆ కాలంబునకు నాబేశంబును రాజధాని ధారాన 

గరము. ఆయు పేంద్రుని కాఆవక్రరమువాొ(డు ముంజరాజు. అత౦డును ధారా 

నగరమును రాజధాని గాంజేసికొనియీ మాళవ జేశమును బరిపాలించెను, అతని 

యనంతరమున భోజరాజు మాళవరాజ్యఫారము వహించెను. అమ్మవోనుఫా 

వుండు సమ_స్త్పవిద్యలకు సింయభూతుఃడై సకల కవీశ్వరులచేత నువమానం 

బుగగ. ఆకొనంబడుచున్నాండు. ఆతడు సంస్కృత క విత్వమందు నిపుణుడు 

ఆతని కాలములో సంస్కృ ఛావయంం. గవిత్వమును మిగుల నభ్సివృర్టి చెం చెను, 

రాజావలంబన మున్నష్వువు భావ అక్ చెం నుట శకేషుయూాశ్చ” (ము?ఆమ 

వోర్తుండు చెక్కు_క వీశ్వరుల న్ా శ్రయభూతుండే కల్పవృత్షుంబువలె: బ్ర బళా 

శించె. ఆతనియనంతర సుర. లములోను సంస్క్భృకభాష కంకయఫోృద్ధి 

౫లుగ లేదు. తరువాత నుదయాదిత్యుండు లక్షణ జేస్గ తి త్రిపుర మొదలగు రాజు 

లా జేశమును గాలాజరపురమును రాజధానిగం జేసికాని ప వరిపాలించిరి. వీమృట 

నాలమమ్ యను తురుమ్మ వ భుసు 1౨ఏ52-వ నంవత్సరంబున హిందూ వ, 

భునల నోడించి యోజ్జయినీపురంబును దనస్వాధీనంబు. గావించుకొ నెను. 

కాని తరువాత హిందూరాజులు లిరిగి వశము 7గావించుకొనిరి, 

ఇట్లు మాళవ దేశము కొంత కాలము స్వాతంత్యముకల దె కొంతకా 

లము పారత౦ంక్ర్యములకల దై యుండెడిగి, పారతం త్యమందున్నవ్వుడు ఢిల్లీ 

చక్రవర్తులకు వశ మైెయుండెడిది. ఢిల్లీనగరమును ఫిరోబిషూ వరిపాలించు 

కాలంబున డిలేవరుషూ నతనివలన ఛారానగరంబును బహుమతిగాంబదసి తన 
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యధీనముకావించుకొని ఢిల్లీక సామంత వ వృభువైయుండె. తరువాత నతనివం 

శస్థులం ఢిల్లీచక కృప ర్లి బలిస్టులడైనప్పుడు ప డ్సి్రీకి సామంతులై కవ్పముకట్టుచు 

వోరు దుర్చలుత్త నప్పుడు స్వతంత్రు రులె ధిక్క_రిం చు చుండిరి.  ఢిలీపురము 'అాదీ 
వంశరుల ప ప భుక్టములో నున్న కాలంబున నారు పూర్వము ఢిల్లీ రాజ్యంబున 

కధీనరేబులె స జేళంబులన్ని యు, నిలుపుకొన:ందగినంత సామర ర స్రంబు లేనివారగు 

టంబట్టి, కొన్నికొన్ని చేశంబులు స్వతంత్కంబుల మయ్యును. me నీమాళవ 

దేశ మొకటి. ఘయానుగ్గి నను తురుష్క పభు. మాళవ దేశపు నుల్లాసె తన 

దేశమున కెల్లలయం౦ందున్న రాజపుత్ర సంస్థా నంబుల వశంబు గావించుకొనుటకు( 

జూచుచుండె కాని రాజపుత్తు)ల౦ బలిష్ట్యులె గరంంందడుటం బటి తనకో ర్కె 

నిష్ఫలంబగుచుండె. ఇతం డొకవర్యాయంబు చిత్తూరివెశిదాడివెడల గా చి = 

రున శథిశ్వరుం డైన . రాయమల్లు(డు తన స్రైన్యంబుతో వాని చెదురొ-ని 

పూర్రిగనోడించి ముప్పు తి వలం బెట్టి మూండు చేరల నీరు ద్రావించె, ఈనుల్తాను 
రాజపుత్తు )లవలన+ దనకు సంప్రాప్తమైన వరాజయం౦ంబునకు మిగులవగచుచు. 

'జేయునదిలేక తన దేశమునకుమరలె. కాని యెవ్వడైన రాజపుత్తు)లనోడించి 

తనకినుకంబాపుకొనవలె నని నిశ్చయించి యడరువేచి యుండెను, మలియు 

నతంజా రాజపుత్లు)లవ రాకృమంబు గన్నులారం గన్న వాడు గనుక వారివలన 

నెప్పుడెన కన రాజ్యంబున క పొయంబు సంభవించు నేమో యనినందియమం 

దుచుం దగిన వ్రయత్నంబులు చేసికొనుచుండెను, ఇ సొక్మ క్క. రాజపు 
త్తు )లవలన ఛయంబుబాధించుచున్నను, "చఎండవ వ చ, 6ా గాజపుత్తు)లరాశ్యంబు 

లగొనవలే వ్ చాధింపక కపోలేదు' అందుచే నితడు కొందు 

రాజపుత్తు)లతో న్నే వాంబుచేసి రాజపుత్ర నంస్థానంబునందలి రవాస్యంబుల 

చెల్లం గనునొనుచుండు. ఇతం డొకనా ర ంటిగాంగార్చుండి యెద్దియో 

వ. తాపటుతుకతా సొకరాజభటుం డేతెంచి వందనంబులు ల వటట 

“దేవా! యొక రాజపుత్తు)ం డో" కయంత్తుంగతురం గంబం నధివసించివచ్చి మన 

సింవాద్యార మలంకరించి తమదర్శన మఖిలషించుచున్నాం జేమినెలవు” 

నావుండు సుల్లా నాతనిందో తెమ్షన నతం డట్టులొనళక్చి. అంక నారాజఫు 

తుడు నుల్హానుచే నుచితమర్యాదల నంది యుచితాననంబునం గూర్చుండిన 

పిమట నతనితో నులా నిటు ప సంగించెళు, 
డ్డ అతి 0౧ WU) 
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ను, రాజపుత్సా! నీ నివాసనల ముచ్చట? 

రా... మాది తోధానగరము, 

నుఖజాాన్ పేమ! 

రా....నాపేరు దామోదరనీం గని“లుచుచుందురు, 

సు --ఎందులకై వచ్చితివి? 

రా.---తమతో.్డ గొన్నిరహ స్యవపువిషయంబుల మాటాడుటకు. 

సు.---వ రాజపు తున “స్పనుండియుు రాయ బాగిగ వచ్చినావా? 

రా. లేదు. ఇంక కుచ్చు లై నరాజపు త్రం సేవింవనని శవధంబు కావించితిని, 

ను. (నష్వుచు సీరాజపు త్రు తుల నీకే 'ెందించుకొనుచున్నా 'జేమి ? ? 

ర నాకు ey బెజవారనియు భేదంబు లేదు సద్దుణవంతు లై 

న్యాయమా గౌ వలంబు లెయంన్నవా రికరజాతివానై నను ల 

గానే తలంతు. దురుణం లై య న్యాయావలంబుల యు యున్న వారలు 

నాజాతివాఎనైనం బరులంగాం దలంతు. “నెను గుణన్యాయంబుల( బటి 

యే నాజాతివాగని యితరజాతివా రని భావింతునుగాని *శకేవలంబు 

జాతుల. బట్టి కాదు, 

ను..---వవ్వ్యారే ! బాగుబాగు. యు క్రముగాం బలికినావు కాని మోరాజ 

పుత్రులు వరా కృమంబునను స్యాయాన్యాయపరిశీలనంబునను ను 

సిగులని వ సీఏ కలజే! 

క nS ఇప్పటి రాజపు తులకు న్యాయ 
wr 6 ౬ 

మనియు, నన్యాయ మనియు లేదు, ఉచ్చనీచంబులు మునుము న్నె నఠిం 

చినవి, చెట్టు టన! ల కాయలముకిొను నట్లు ఫూర్వుల వ్ర, ప్పసిస్థిచే 

వ*దడుకొనుచున్నారు, ఇప్పటి రాజపుత్తు కులశేమి! పండి కలు యేమీ? 

ను ( వెద్దనవ్వున లప ఆపును బాగు“ జెప్పి తేని. మారాజపు త్ర తులం డంబం 

బులు చెప్పుకొనువారని నే ననుకొనుచున్నాను. అది నిశ్చయ మే ! 

రౌ... రౌజపు త్తులు మేడిపండ్లవలె పెడంబములు చూపు వాలే. లోపల 

చెన్ని లోవంబులున్నవో మాశేమి తెలియును 1 

ను,.=సరే పురుములడంబ మింక బట్టబయలై నది. రాతపుక్త స్తే క్త స్త్రీలు సౌంద 

ర్యంబున నిరపమానురాండ ని నినియణ న్నాను. అందలి త్ర తషమేమి! 



తిల తారాబెౌయి 

శా. (కనలో) వవ్యాశే! మిక్కిలి మంచిసమయము లభించినది. “ఆడం 

బోయినతీర్థం బెదురాయెినన్నట్లు లే పృసంగము చే. జేందలంచియు 

న్నానో, ని చావ్రసంగంబునే తెచ్చె. ఇంక నేం గృతకృత్యుం 

డం గావచ్చుః. (షృకాశముగా అయ్యుది సిక్కు_వం బె, రాజపుత్త 

స్త్రీలయందున్న సౌందర్యము సురాంగనలకునైతము కలుగ చేరదిని 

క లివటుళొని వృమాణంబు కావించెదను. 

ను. (ఆశ్చర్యవపడుచ్చు ఇప్పటి రాజపు క్ర శ్షీలలో సౌందర్యంబున నుప, 

సిద్ధరా లెపరు? 

శా. తఈరాబాయి యను నామె? ను 

ను. ఆమె ఎవరిపు తక? 

రా. రోధానగరపు రాజగు నూరిథాన్రాయుల కుమా౮క. 

గుప్పసి రూల్ చెప్పవచ్చు, 

ను.-ఆరాజు నీకు బంధువా? 

రా.--ాబిను, నాతండృయు సూరధానురాయంంల త్రర్మవ్రయుం చేకోదరులు. 

ను.-_మోరిరువురు బంధువులా? (అని యెదియో యాలోచించుచుండ,) 

రా. ఎందుల కట్టాలోోచించుచున్నారు ! * ఆలోేచింవ నవసరములేదు. తమ 

యభిప్రాయము గనుంనొంటి. మో కా రాజపు ని) యం దఖిలావయున్న ౧ 

క తప్పక సొనివచ్చి ఠమకగ్పంతునుం 

ను — ఎట్లు ఫొ సిరాంగలవు రి 

రా,._.ఉపాయంబులమాట నడుగ వలసిన యవసరంబు లేదు, కొనివచ్చిన 

పీమటం తమశే తెలియును. 

పటన పిందూరాజపు ల త్త)కను బరిణయ మాడవలెనన్న యఫఖిలాష చిర 

కాలమునుండి చాధించుచున్నది. కాని నెఆ వేటిని కాదు. 

రా. ఇంక మాకోర్కె ఇెఆ వేలణీనదనియె నముండు. ఇదిగో శవము 

చేయుచున్నాను, సూర్యుడు వడమట నుదయంబెన నగుసేమోకాని 

శపథంబు తిరుగ సేరదు. మళియు నావచ్చిన (పృయోజనంబు గూడం 

-బలియ6 జె ప్పెద నవధరింపు:ఃడుం సూరథా న్రాయంంండు మిగుల: గుటి 

లుండు. మొదల దనయనంతరంబు . నా కర్ అజం బొసనంగెద నని 

పలికి నమ్రించి చేడు నాళీమియు నొసంగక తనకుమారికశే యొసం 
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గున ట. ఇప్పటి రాజ పుత్తు)ల న్యాయం బెట్లున్నదో ఈమయ ల్ల౦బు 

నకు జెల్బంబై యున్న దా! అంత నే నూరకుండక సీతిబోధకంబు 

లగు వాక్యంబులతో నొకయం త్తరంబు వ్రాసిమంవ నవ గనుంగొని 

యారా జాజ్యథారలచేం బ్ర, ప్వెెబ్లు వీతివో త్రంబు చందంబున మం 

డివడి, నన్నన రానివాగ్యంబు లాడి పురంబునుండి వెడలంగొ మై. నాక 

వమాన౦బుకంశి మరణంబె యం త్రమం చ కన్సట్రును, అందువలన 

నటనుండ:జాలక పురంబు వెడలిదచ్చి “వాకసి యెట్లు దీర్చుకొన 

గలను? ఎవ్వని నా శ్రాయించిన నాకు రాజ్యంబు సంస్రా చంబగు ? 

ఆటి బలాఢ్యుం దస వ్రభు 'వెవ్యండు ? దీ వత్సల ంద ను, ఆశ్రిత 

పోపకుందు నగి రాజసక్షముం డెపరదు 1 ఎవ్వనినా శ్ర య క. నా 

మనోరధం బవితగం బగు?” నని తలపోయుచు రాజుల వేర్వేజం 

చేరా నుచు వారందణి సనమ లుగా నిశ్చయించి నుగుణంబులను 

నసాధారణ సామర్థ్యమును విని మీశే మదీయ కార్యంబు నెజ వేర్ష 

వమ లని సిధ్ధాంతించి మీదర్శనంబున శీ తెంచితి, మో య భీవ్రంబు 

ఇెజి చేర్చుట కంకమ్మాతృంబు సందియంబులేదు మీరును నామనో 

రథం బీడేర్నః బ్రార్థతులు, ఇందులకు మారు పూనునొనినచో మో కా 

త Te ee చిర కాలంబు నుండి మీలో 

బస్ఫవైరంబై యున్నచిష్వ*రు రాజ్యంబుగూ డ మాయధీవను గాక 

మానదు. అవ యెట్లో వివఃంచెన. సావధానులై యాశింపుండు. మా 

రఖిలషించిన కన్యామణికం డి రాయిమల్లునకు న్నేహితుందు, మళీ 

యు నకందు రౌొయమల్హునకు సొమంతుండే యున్నాడు. మనము 

తోధానగరంబు పెకి దాడివెడలినచో నాతని శాతండు తోడ్చడ 

యత్నించు. అందుచే నతండు నైన్ఫంబుతో నచటికిం బోవు. ఆసమ 

యంబున మనము కొంక నెన్ఫంబును బ౦పీ చిత్తూరును వళశంబుకానిం 

చుకొనవచ్చు. ఆంతమా ల్రంబునం జిచ్వాారు పశంబగునా యని సందియ 

వడనవసరంబు లేదు, న్మాప్కియమ్మ్శ్రుందా.ను మవోబలశాలియు ట్రతి 

భావంతుండు నగు నురాజమల్టుం డనురాజపు గుండు చిరూరునందుండి 

రాజకుటుంబములో భేద౦ బు గల్చించి యంతశళికలహంబులం బెంచు 

లే 
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చున్నాడు. మణియుం బిక్కు_మాయోపాయం౦బులC బన్ని యూన్నా 

రము. అవి యన్నియు ఫరింవక మానక, ఇస్టం తణకలవాంబులతో నిం 

డియంం౦దు రాజ్యంబు కర రీభూతం బగునదీతీరంబున నున్న వృమంబు 

చందంబున దనంత తాని యిఫగివతిళతం బఫనని చెప్పవలసీనవ్య శు 

మహాబభోగ 'శంబి యధ$వతితంబగునని వేజ చెవ్చవలయుఃనాక! అని 

యిప్వెధంబున నుపన్యసింవ నప్పలుకులన్ని చెవులకు నమృత ధా రాసూ 

పంబుల చందంబగును నానందముపట్టంజాలక సుల్తాను కొంత సెపూర 

కుండి యిట్లనియె, ““రాజవుత్రా! నీవాక్సింబులు మిగుల యు క్షంబుగా 

నున్నవి. పెక్కుండ రాజపుత్రుల జేంందీసిలింగాని సీవశె యం కి 

యు క్షంబుగాం బలుకువారులేరు. మాననంబున నానంద మప్పతిల్లె. 

నీమనోరగంబు తవృక నెర వేర్చెద. నాయఖిలావంబుగూడం దీర్చు 

ము. నీఫు మాపురంబున నివసించి శశ్రుపురంబునకుం జారుల. బు త్రెం 

చుచు సెవ్చటిసమావారం బవ్వుడె తెనిసికొనుచు నవశ్య కార్యంబు లగు 

కార్యంబుల నెజి వేర్చుచునుండుము, సమయంబు రూచి తో థానగ 

రంబుపె దాడి వెడలుదము, రాశకన్యకను రప్పింపంగూడ యల్నిం 

చుచుంను"” మఫివల్కి. యూకనికి: దగనసౌఫంబు నొకదాని నొసంగి 

యాదనింప నతంష':ను బరమానందంబుతో వర్తించుచుం దనయఖి 

లాషంబు నెజ వెగ్నికొనం బాటువడుచు రాజాను గృవాంబునకుC బ్రా 

త్రుండయి కా.0౦0బు గడుపుచుండేను. 

ఆఆివష్కకి రణము, 

కాల 'మెప్వ్పుడు నొక్కరీతిగ నుండదు, ఆది ని మ్నోన్న తంబయిన 

ఛూ+మివంటిది. అట్టిభూమియందు. శవర్షించుజంతువు లాకవబ్వు డున్నత 

వదమందుండి మజీ” కమా రధజణవ సంబుననుం షంనట్టు కాలానుసారులయిన ఇం 

తువు లొకవరి యున్న కసుఖంబులను, వహోగారవమునుు మవోధి క"రంబునుు 



ఆఅివ పృకరణము, తగ్ 

సకలనుతి పా తత యం: గలవారయియుండి తదనంతరమంబె వలుదుఃఖము 

లకుశ్కు నవమానంబునకు, సకలనిందా పాత్రతకు. బాలగుచుం వరు. ఇంతకును 

మూలంబు కాలంబు. మానపులం ముక్కు_ద్రాటి చే మహాన్ఫషభంబు లొంగం 

శీసికొనుచున్నట్లు ₹"ల౦బు సమ స్హజంతువులను లొాంగదీసిళొనివ ర్రించు. కొల 

ము నెవ్వరు నతిక,మింవలేరు, అయ్యది యపాధాకణసామర్ధ్యృమ్తుకలవ. ఆ 
లు లో - 

య్యది జంతువుల. బలుమార్తంబులం ద్రొక్కించు, కొందలికి నుఖ మొసంగు, 

కొందలణికి దుళఖంబునిచ్చు. మణీకొందలికి ధనంచొడంగూర్పు. ఇంకొ కకొంద 

ఆను దాదుల:గా నొనరు,. ఒక కొండలీకి శ తు విజయం నిచ్చు. మలి 
ల? లబ కా 

ఫొందఆను శత్రువుల బాంంబడ వేయు, మానవునకు శ త్రువులెవ్వరు? కొందు 

'సనమభహారంచిన వారును, దన్ను. నొట్టిన వామను, దన్ను నింఏంచినవారును దన 

కవ కారం బొనర్చిన వారును, శత్రువులని తలంచుచుశ్నారు, వీరు బా హ్యాశ, తం, 

వులు కావచ్చును. వీరు బావ్యాశళ త్రువులు, ఈ బావ్యాశ శత్రువులు పల కాలము 

శ తేవులై యిండరు, ఒకప్పుశు మిత్రుల గూడ నుండవచ్చును. నిమి త్రమును 

బటి క త్రువులై నవారు నిమి త్రము నళింపం గానె మృత్రులగు చుందురు. మ౭రీ రవం 

నీళ తపు లెన్చుడో కాని బాధించుచుండరు. కాని యా బా వ్యాళ తువులకంకు 

నధిక బలవంతుల యొల్లపుడు మానస్రులన్నాకృయింది బాఫంచుశ త్రువులు 

కలరు. వారంతశ్ళ త్రువులని యం సవాజశ త్రువులనియంం: బిలటవ:బడుదురు. వారు 

శామ శోథ శేఖ మోహవామదమౌాత్సర్కంయి లనునామంబులతో న "పవ్వుచుండు 

చారు. వీరందతు బలంబున నొకరకొకరుతీసీపోరు. వీరు మానవుల మువ్వ 

శ్రైవ్వులం బెట్టుచుందురు. ఒకవ్వుడయినను మానవుల విడిచి సంండరు. వీరి నఏ 

మడ్వర్ష మనియు? బిలుతురు. ఈ యరిషడ్వర్ల ౦బులలోం గ్రోధం చొళటి యని 

తెలిసినదిక దా? ఈ క్రోధంబు మానఫుల సమ్మాళ్ళయించి పెక్కు. చెడుమార్షం 

బులః దొొక్కించు. హితకరమయిన మిత వాక్యంబుల నివకల(౦బుగాం. 
మా Ww) ఎ 

దోపించు. ప్రాణాస్పదులయిన బంధువులయినం బరమళశ్రువులం7ాం దలం 

పించు. అది యుకాయు క్రవివేకం బను దీపంసునార్న మారుతంబువంటిది 

మానవులం బాడు చేయ నింకకం కొ నుత్క్భుప్త మెనది మజియొకటి లేను. కోవం 
బునకు వశుండు కానివాం జే ధన్యుండు. ఆట్టి వారిని గోధం బేమిశుం. జేయ 

లేదు. కని తనకువళులయినవారి 'నా వేళించి ,గ,వా,గ వాసులచందంబున నా 
లో WU ఆవి 
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డించు, నోట ననరాని వాక్యం బులం చ్రైలించు, వలువిధంబు లగు వికారవేష్టలం 

జేయించుం ఇట్టి క్రోధం చోకనా. డనివార్య మె చిత్తూరు రాణాయగు రాయ 

మల్లు నాశ్రయించె. ఆరాయమల్డు క "లువుకూటంబునం గూ+ర్చుండి కోపోద్దీ 

కిత:ండయి యన్న వో త,౦టుచందం బునం ఛు,చ్వెలింవంబొచ్చె, ముఖంబును 

గను నొనలు శెంపుగదిరియుండె. కో పాతిశయంబున శరీరంబు కంపించుచుండె. 

సభలోనున్నవా రొొకరును నాతనివంక జూడ/(జబాలక మొగంబువంచుకొని 

యుండిరి. ఒకండు నొక్కమాటయం. బలుక సావాసింపకుండిరి. ఇంతరేలి? 

పూర్వము రాయమల్లు నెడ నక్యంతపరిచయంబుగ ల మితృలు సయితము మొ 

నం బవలంబించిరి. శోధ కారణంఎనం గడువెఆచుచుండిగి. అంత రాయ 

మల్లుండు కొంతవర కిట్లు మిన్న కుండి గంఫీరభావణంబుల నిగ్గీవియె, “6ర్ట్సీర్సీ క 

చండాలుండా ! ఎంతపనిచేసిలివి ? నీబుద్ధియెక్క_డ బుగ్గయినది | యంంకా 

యు క్షవిచారంబువలదా! చిరు దు వారివంశం బనుచంద్రబిం బంబున కు. గలరిక 

మువలె దాపరించినావేమిరా? చిత్తు'రురాజు లెంతయం సద్దుణులనివించుళొని 

వ్రనీద్ధిెక్కినారు. నీ పట్రివారలగర్భం నం టి వంశంబున కషృతిష్ట తెచ్చి 

నావు. ఇట్టి దుర్హుణం బులు కలవాండన, నాశేల బు తుండ దయి జని ౦ంచిశాన? 

అ ము. పుల తుండు కండ పాలిటి fe తు saa చె క్ష తమసా 2 

సర్వవిధంబుల( దిల్లలశే క న. "సోదచున్న న దృణప్రాయంఒు 

గాం జూచుట యం _క్షంబంకాదని వలంవ వద్దా! ? నీకు సుం లేనియు స బుదియంం 

న్న దా? నీవంటి టం చిత రివారి శంస బుట్ర లేదో? చారు నీవలె 

దుష్ట బుద్ధులయి రాజ్యం బ చృక్షించి జనకుల నిరాకరించి వితృశద్భృ శం డగు 

ఇ్యేస్టేసోదరుం జంప బయత్నించినారా | గ వంశమ ర్యాదల గాంచెమేనియు 

నిల పుళొనవద్దా ? చనువిచ్చినంతమ్మాతే ౦బున6 (గ్రిందుమోందుచూడక ప్రవ 

ర్తిందపచ్చునా ! ఆసంగుం డెట్టి సద్దుణంబులు గలవాండు వాని వృవర్శ్ణన 

మెంతమంచిది ? చానికున్న యోగ్యత యొన్వరికిగలదు? ఆ నిరువమానబుడ్ది 

యు, నా పిళ్చమాతృభ _కియు, నావరా మము, నానుజననందవీయగుణం 

బులు నావినయసంవద యాసంగునికే గలదు గాని మెజవ్వగకింగలదు? చిర 

కాలంబునుండి మహనసీయులచే. బరిపాలింవ. బడి వఖ్యాతిగాంచిన చిత్తు*రు 

శాజ్యం చేలుటకు సంగుండె యర్హు౦డు కాని నీవంటిదుప్ట గుణంండా యర్హు౦డు? 
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అట్టి సద్దుణుతోం బోరాండి వానిని గుడ్డివానిగాంజేసీ చిత్తూరు. జేరకుండం జేసిన 
దురాత్తుండఫ) ? అట్టిని మొగం టు మూచినం బావంబువచ్చు. నాపుంబున నుం 

డందగిన వాండసు కా. ఇటనుండి లేచిపౌము. చక్రీ చట్రియంం ద యం౦బున సీవీప్రుగం 

బున నున్న ట్రు చెలిసిన చో. దగినవని చేయించెద. సీస, కలవా ది యం౦ండవు. 

కావున నెచ్చటికయివ( బోయి యెవరితో వైనం బోరా(డుచుం (బ్ర,శుకుము.” 

అని ౦00 టశ కోపంబునం బలికిన గంఫీ భాషణంబులువిని సభాసదులందటు 

నొకరిమొగం బోౌకరు చూచుకొనుచు నేమియు మాటాడక యుండి. అంత 

సఖలోనున్న పృఢ్థరాజాు తండ, వాక్యం బులు శతు: 'లశాలఘాకతంబుల కంశు 

నెక్కుడుగా నొప్పంప నవమానంబు చేం బొడముకోవంబు నడంచికొని తన 

తెలి తక్కు_వకు వగచుదు లేచి నిలువబడి యంజలిఘటించి యిట్లనియె. 

“కీ మహారాజా! నీవ, చెప్పిన వాశ్యం బు లన్నియు సక్యంబులు. మవహాపరా 

ఛంబు కాఏవించినాసి చేనును పశ్చాత్తాపము చెందుచు నే యంన్నాను. ఈయవ 

రాఫంబటు కీమింపు:ండు. సంగుం డెచ్చటనున్నాండో కొనివచ్చి తమ కర్చిం 

చెన, ఈకతప్పిదం.ఎ శమించి నన్ను. బుగంబుననుండి వెడలంసాట్రకుండు. అట్లు 

శాక పొమనిన నివ్వుడే లేచిపోయెద. మిరు వెకలంసోట్టించు నంతవజకు 

నుండువా:ండ.6 గాను. వృథ్వరాజంత ఇాగవహీనుండు కాడు. * నవావడు సభా 

చదులందటు నతని వాక్యంబున కనుమలించి నుతించఛచిరి. కాని రాయమలట్టుడు 

వాదయంబున: గాఠివంబుపహీం చి పవృథ్వరాజును: జూచి రాం 

“చాలు బాలు. నీ విప్పుడు వినయ నాక్యం అాడినంతమ్మాత్రంబున సంకసిం 

చువాండను కాను. ఆసంగుని వెదకి కొనివచ్చి యర్పెంచెదనని చెవ్వుచున్నావు. 

వానిని బ' దేశములందయిన నుండనీవా ? విమి ఆనాముద్దులవట్రి యగు సం 

గుని కప కాగముగావించి విజేశగతునిగా: చేసిన దుషుండ వగు నీవాక్యంబుల 

నిం తేరియం నమ్మను. సీపు తమింవం దగినవాఃడ ౫4. వెంటనే నాఫురంబు 
నుండి లేచి పొము.”' అనిన ఏని పృథ్వ రాజు నూరుమాటాడక నభనుండి 

లేచి వెడలిళోయెను. అప్పుడు సభ లోనున్న రాజపుత్తు)లు నొందజు రాయ 

మల్లుని కోవంు వారించి పృథ్వీరాజునందు దయార్హ)వ్భా దయయం గావింవ 

ఇంచి వలువిధంబుల హితోవచేశంబు చేసిరి గాని, కో ధావిస్టమానసుండయిన 

రాయమల్లుని వెవులం బడినవికావు. శోధ ప్రభావ మెట్టిడో చూచితిరా? పిమ్మట 
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రాయమల్లుండు నభనుండి దిగ్గనలేచి యంకఠకిపుగంబునకు. బోయె. అంత 

సభాసదులును దమగమ మందిరముల కరిగిరి. పీమ్మ ట పృథ్వీ రాజు తన యకా 

ర్య కరణంబునకుం బలువిధంబుల బక్చాతాొపంబునొందుచుC, దండ్రి జేసిన 

యవనమూనం నకును నహింవంజూలక ఘన కా ర్యంబులం జేసి కండి మెళ్యువడసి 

యతనివే నాహూతుండ నైనం గాని చిత్తూరు దొ క్కునని శవఢంబుచేసి వలయు 

య ద్ధసాధనంబులంశాకొని నలుషరు చంచాంవలతోం గూడి యారా తి యే 

చిత్తు: నుండి వెడగివేయె. చదువరులారా! పృథ్వీ రాజు సోదరుతో. బోరా 

డుటంబట్టి దుష్టగుణుండని కలంబరాదు. ఆతని సవ రనంబునుగూర్చి కొం 

శెము చగ్నంచవలసి యున్నది. వృథ్వరాజు మం. బలపంతు:.దు. చరాక్కమ 

శాలి. .విరువమానసావా నర్హైార్గంబులు గలవాడు, ఆఅతండు పూనుళొన్నచో 

రాయముల్లాదుల నందలి జయించి చిత్తూరు వశంబు గావించకొొనం దగినంత 

బలా ఢ్యుండు. అట్టి నిరువమానవరా శ్, మవంతు( డైనను, దన్ను (డం @ నభలో 

దుస్స హా వాక్యంబు లాడిన కలే నయ ఆతన! తం పూకా 

డెనా? వృథ్వ రాజు దుష్టుంజేయయిన నభలో.. దన్ను దూయిచాన్న తండ ని 

జంవ చేలభానుకొనండు? ఆతని కంతబలంబు లేకపోలేదే? కాఫన. బ్సస్వే 

రాజు దున్హుం డని యౌ బంవందగదు. అతండు మిగల యోగ్యుండు. అతండు 

సద్దుణంబులు గలవా జే. ఆతనికి బితృమారృళ క్షి లేకపోలేదు. ఆతని పవ 

ర్తన లోకులచే నుతింవం దగియం౦డ॥ పోలేదు. కాని యతని గుణంబు లన్ని యు 

దుష్టసవావాసంబున మారివేోయినవి. నదీజలంబు మొదట మా ధుర్యగుణ౦బు 

కోలదయినను సమ్ముద్య సంవ ముగ? గన వీమృట మొదటిగుణంబు నిలుచునా? 

నిర్మలజలంబు వంకిలంబగు భూతలంబు. జెందినచో నిర లత్షంబు నిలం 

చునా? నిలువదు. ఆశ్లై పృథ్వీ రాజు సద్దుణంబులన్ని యం నురేశమల్తాది దువ్ద 

సవావాసంబున దుష్టంబులినవి. వారల యుప దబేశంబున నకని మానసంబు 

బుజాత్వంబును సదలి కుటిలత్వంబు నొందినది. దుమల వై త్సావాంబున చే 

తన సోదరునితో: బోరాటము సలిపె. ఆతండు బు్యమంతుండయి సద్దుణ 

వంతుండయి యుంండినచో దుష్రనహవాసం చేల చేయవలయును ? దుమల 

య వజేశం బేల చెవి బెట్టవశెను? అని యడిగిన యడుగవచ్చు. అందులకు 

సమాధానంబు లేకపోలేదు. బృథ్వీరాజు చిబుతప్రాయంబువాండు కాని పెద్ద 
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వాడు కాడు. యుకాయు క్ర వివేచనమం దంకసామర్థ్యంబు లేనివాడు. 

చిలుక ప్రాయంబు వారికి బరులువ దేళించు వాక్య ంబులు వినుటయందు. గుతూ 

వాలంబి కాని వారివాక్యంబులు జికంబులో యహితంబులో వారికి. చెలి 

యను. మణజియంం నట్టి దశయందున్న వారు తమృనుతించువారినే దీయులుగా 

చెంతురు, తమ్ము నుతించినవో నా రుప్పాంగి పోయి పరు లేమి యుంఐవ జేళిం 

తురో డచానినే విందురు. దానిచే యాచ9ంతురు. ఇది చిలుక ప్రాయంబుచారి 

స్వభావము. అశ్లే వృథ్వ రాజాను నునేశమల్లాది దుష్టుల యుపచేశంబె వెంకి 

చినషి. చిలుక ప్రాయంబున మాన ఫలబుక్టి ఫొకమార్షంబని నియనుంబుండదు. 

"మెజుపుదీ వెవల. చంచలం బైయుందు. దాని నొక గ్రుడ్జివానితోః బోల్పవచ్చుం 

గ్రడ్లవాందు మార్స్ దర్శి ననునరంని పో?, చుండు. నమార్షద్శి మంచివాండ్రైన 

మంచిమాగ్గంబు చూపును. లేక వాండు దుష్టుండయిన గర్హయంతంబయిన 

మార్హంబు చూపు. మార్గ దర్శిననుసరించు కేచీ :కున కు స్వభానంబు కా ఫననాయా 

మా ర్రంబులం బోయి యాయా ఫలం చెందు. ఫలా'నుభవం బయినవిమట 

చేమార్హ దర్శి చెడ్డవాండ్ మంచివా.డొ తెలిసీకొననుగాని ముందుగ. జెరిపి 

కోన లేండు. అమే చిటుత ప్రాయంబువారు దుష్టసహోయం. లై దుష్తనూర్హ మవలం 

బింతురు. సజ్జ్ఞనసవోయం లై న సవ్శారమునవలంబింఈురు. వాగలక్రీలాఖ్ నష ౦బులు 

త కం బనుభూతం_బెన తరువాతనే తెలిసికొనిం౧లరు గాని ముందుగాం 

డెవికికొన లేరు, కావున జననీ జనకులకు. దమపిల్లలు దుషగ్టసహవాసంబు చయ 

కుండ నుండున నట్లు వేయుట నిధియెయున్నది. ఆబ్బుతలిదం ఆల తమ నంతలి 

విషయమున జాగరూకు లై రం ౦డనిచోం 'బెక్కులపా మంబులకు. చాలి 

యుందురు. తౌ మపాయంబు లొందుటయ కాక బిడ్డల చెలీ దిన వారును 

నగుదురు. ఇంతియ కాక మాననల బుగ్గి నుమార్సి దురారములC ద్రొొక్కుటకుం 

బ్రైథానంబు బిన్నతనంబు. అవ్వు 'జేమాగ్రమున నడుగడిన సామార్షమున నే 

నే చుండు. ఇందుల కొకద్భషాంతము మాపె Can ఆయో మార్పంబును మూపు 

శకటంబును నందణు జూచియున్నారు. ఆ పాగబండి నలు సను 

{Station) పచ్చుచుండు. ఆప్టు డందుండు సృథాన్నాప ధానమార్చంబులం 

(Main line & Loop line) బడిపోఫటకు నూర్ల విథాజక స్థలంబు 
(Point) చ,ధానంబు. ఆచ్చట నేమార్శంబుం శ్రి వేశించిన నంజే పోవును, 
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అశే చిన్నతనంబు మారవిభాజకన్లలము (101nt) వంటిది. అక్కడ బాలుర 
య ౧ @ 

బుద్ధి చేమార్ల మందు వ, వేళించిన నం జే పోవుచుండు. కావున నన్ని విధంబుల 

నాలా '౨చమాడ: బృథ్వీ రాజాదులు చెడుటకు ముఖ్య కారణము రాయమల్లుని 

యజాగ్య,త్త యని చెప్పవలసి యున్నది. 

-శహమై/ర్రె వడవ వ్రశరణము. Od 

రాజపు క్ష స్థానంబులో దోధథధానగరంబని న్న సంస్థానం చొకటి కల 

. అది చిర రునకు లోబడిన సంస్థానంబులలో నొకటి. దానిని సూరథా 

వ్రాయ లనురాజపుత్తుంను పాలించుచుండె. ఆతండు మిగుల మంచి సక్స) 

వర్తనగలవాయ, మారడు. సద్దుణవంకుందు. ఆతనికి. పుత్తసంతేతి 

లేదు. కాని పుష్ప కయొక తె గలదు. అమెను దారాబాయి యని పిలుచు 

చుందురు. ఆ కన్యామణి లోకములోని సౌందర్యవతులలో నొక తె యని 

ఇెప్పవలసీ యున్న, ఆమెకు: కేవల సౌందర్యంబే కాక సద్దుణసమృగ్ధికూడ 

కలదు. ఆమె బాలచంగరరేఖచందంబున దినదిన వవ చూస యగుదు౯ గిలకిల 

నవ్వీ తగ్గినం కులకు హృదయా మోదంబు 7గావించుచు వచ్చియం రానిముద్దు 

పలుకుల చే జననీజనశుల వీనులకు "౧దుగావించుచు శిరీషకుసమనదృ్భళంబగు శరీర 

సంస్పర్శంబువలన స్ప శే చైయనుఖంబు గలిగించుచు నుండెను. సద్దుణవంతు 

రాలగు భార్యను ముద్దులు మూఃటోట్లు కుమారికను, నిష్కు_ంటకంబగు రాజ్యం 

బుశ్కు జఊాచుకొొని రాయలానం దాంబుధిలో. దొౌప్ప దో(గుచున్న సమయం 

బున నాతనిభాగ్య రోగపీడితయై ఇ'లధర్యంబు నొంది యతని దుణఖసము 

_ద్రంబున ముంశచె. ఆవు సె: ఒఏరికైన నానంద౦బు స్థిరమై రయుండునా ? అది 

పున్నమనా:టి వెన్ని లవంటిః. సంప్రా ప్రంటి ఘీ బాలకపుతకజే నశించు. 

ఆంక నారాజపుత్తు)ండు విచారవరీతుండె "దున్సవాపర్నీ వియోగ వీడితుం డై 

నను నా భార్యయందున్న ్రేమాతిశయంబునం ఎనరి్య వావాంబు చేసికొన 

నిర్ట్రవడక నారాజపు ప్రక ముద్దు వాక్య౦బు బు వినుచు వాయానందంబున గా 

అంబు గడపుచుండె. ఆ కాలంబున హిందూ దేశంబు కలవహాబూయిస్టం జై 
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యంంంటం బట్టి తన రాజ్బ్యసంరమీణ లో. దనకు సహయభూతురాల్రై యుంకుట 

కె DE కా యంంధవిద్య చేర్పుచుండెను. 

మలూీ మం సర్వ కాలంబులం చామెను దనవెంట ద్రవ ను చు రాజ 

కీయ వ్యవవారంబు లను రాజసీతియందును నిపుణురాలింగాం జేయుచుందె. 

ఆమెయు నపలీలనే తం రై చెప్పుచున్న విద్యలయందు నిరూపమానురాలయి 

యాతని కానందమ్లు ee ee యట్లు సధ్దుణంబుల చేతను, 

సత్స)వ రన చేతను, బికృభ క్రి చేరను, వినయ నంవ ద చేతను, నాయంంన ఏ ద్యా చా 

తుర్యంబు చేతను జనకుని యవ్యాజ పేమ కాస్పదురాలయ్యె. ఆరాయలును దన 

కుమారిని ప్రాణవదంబుగా నెంచి పెంచుదు నామెకుం దోవుగా నుండుట 

తన మేనళోడలగ రామాచాయి యనుచిన్న దానిని గొని వచ్చి యింటనుంచుకొని 

యె. ఆ యిరుకు బాౌంకలును సంకనంబుగకచిసి తిరుగుచు నాటలాణుచు, 

నొకొ్య_క్క_మారు పూలతోట కెరీగి వివా.ంచుచు నొక మాటు చదువు 

కొనుచుండి3. ఇక్నినపరత్రంబు గృవాలక్నీ వలె. దిరుగుచున్న కూఃతుంగాంచి 

యారాయలు భా ర్యావియో గజని కదుకఖం- మజీ ఏపోయె, ఇట్టుండ నాతని 

సంస్థానంబున చామోవర సింగను రా౭పు గ ముం డెకం దడుండెకివాండు. 

వాడు మిఎల కామం డు. నూర ధాన్రాయలకు క వాడు ఏర కాలంబు 

నుండియు న నంిబు hE “sn ఆతండు రాలను ము 

నందు సహాయిం(డై యతని యను గృవాంబునకు( చా త్ఫుడాయె. ఆందుచే 

నితం డాగాయ లాంటి గానున్న సమయంబున నతనిం శే3 యిినుచుండెడి 

వాడు. "అయ్యా! మోరును చేనును కొకవంశంబున: బుట్టిన వారము. మోకు 

బు _క్ష)సంతతి 'లేదుణాన నమ్నుంగుమారునిణా ఫావింది భవవనంకరంబున రా 

జ్యంబు నాఖెసంగుందు. మాపు త్రిక నొక రాకొమరున కిచ్చి పెళ్ళ చేసి 

రాఠ్యం బా మెకిచ్చినను మనవంశంబు పీకశుండదు కదా! బ్యుమంతెలైన 

తమ కిగి తెల్లంబు కాక మాని'దని యువదే?ంవ నాతడు మందవోనంబు 

చేయుచు మో మోటంబుచే శ లివేధింవలేక “'ఓయా! నామునంతరంబుకం 

గదా! అప్పటి సం౫తి కు. సము ఇర్నటినుండియం నాలో చివ నేల” 

యని వలుకుచుడె. అఏ వని దామోనరుంఫు రాయలు తనకు రాడ్యం బి 

చ్చుట నిశ్చయం బని యుండే, ఆంత రాయలు తారాబాయి చ. 
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రాలగుటజూాచి చెండి చాసీ యారాజ్యం బా మెకు నల్హునకు నీవలెనన్న తన 

తలంపును మంత్రియగు గో పాలసింగుతో నుడువ్క ఆది యంంక్తంబని వన్నీ 

యామెకు( దగిన వరుని సం పాదింవ. శ, యల్నించుచుండె. ఈ యంందంతమ్య 

శవచు, మంబుగా దామోదరుని చెవి. బడియె. అంత చాడు సూరథాను 

సొద్దకుం బోయి హపీతోబవడేశంబుచేసెం గాని యతం డిందులకు సమాథానంబు 

చెప్పక వలీయొ క (స్క సంగం౦బు దెస్చి మాటాడు చుండెడివాందు, ములో 

క్కప్పుడు దామోదరుం డీీపృసంగంబు దే గా బే “తలనొప్పిగా నున్నది. ఇందు 
విషయం బె మజీ[యొకమారు (పృనంగింతి' మని చప్పి వంపుదుందెడివాండు, 

ఇందువలన దా మోదరుని యానవిడి 3 చనలేదు. ఒకవ్వ జీదామోదరుందు 

గో పాూలసింగుతో నిందుల కె వృ్కసంగి వ నతడు మోమోటంబు విడిచి 

“కడుపున బుట్టిన బిడ్డకు రాజ్యం బీయక యొకవంశంబున జనించినారమని 

నీకును నాకును రాజ్యం బొసంగునా? ఏమి యీ వెజ్లితనంబు” ఆని నుడువ 

నతందు మాటు చెప్పలేక తన మండికంబునకు. బోయి “'సూరధానులకుందనకు 

రాజ్యం బచీయవలెనని తలంపున్నది. గాని గోపాలనసింగే దాని కంతరాయంబు 

గల్పించుచున్నాందు. లేనిచో నీత(డన్నవచనంబు సూరా ధాను. డేలవెప్పండు” 
అని యోబించి గో పాలసింగు రాజద్రోహంబు చేయుచున్న ట్లు లొకయు త్రరంబు 

కల్పించి యందుకు దగిన సాత్యుమిస్సించి రాయల కాతనిపె కోపం బుద్భు 

వింవం వేసీ గో పాలసీంగను జంపించె.ఆనంతరంబు దామోదరుంకు నురా భానుల 

నడుగగా నాతండును గో పాలనసీంగు చెప్పినశ్లై నుడివె. రాయల తెలివితక్కువ 

యిబ విశదమగుచున్నది. ఈమాట మొదటచే చెప్పినదా మోదరుం3 రా 

శశసికొ నియుండు. రాయలమో మోటం బె య౦క చెచ్చినడి, ఆందువే నకండ 

చ్చటనుండి 'వెడలిపోయి విష్రవ యోగంబువేం దారాబాయిని జంపయత్నింవ 

నారహస్యం బు బట్టబయలాయె.ఆంత నూరధానులు మిగులంసోవీంచి తనయూ 

రినుండి వెడల(నా లై. అందువలన నప్వురంబు బాసి మాళవరాజా న్మాశ్ళయి ంచి 

చామోగరుని యందంతంబు చదువరులకు. 'దెలిసియేయున్నది. ఆనంతరము రా 

యలు తనకు సహాయ భూతుండైన దామోదరుండు తన్నువిడిచి పోవుట చేతను 

తనకు. గడిభుజంబువలెనున్న గోపాలసింగు చంపంబడియుంండుట చేతను దన 

రాజ్యంబు అక్కులులేనివక్నీ వలె నున్న ట్టు గనుంగొని శ్యత్కువు 'లెవ్వ శేని తనరా 
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జ్యంబు పైబడి స్వాధీనంబు గావించుకొందు శే మో యన్న భీలిచే డెందంబున 

నొందలపడుచుంజెను, మంకియంం6 దనతో. గలహించిపోయిన దా మోదరుని 

కుటిత్వలంబును మాయో పాయవిశారదత్వంబును ఇెలీగిన వాడు గావున నతని 

వలన: దన కపాయం బేవ ప్లుడెనను రాకమానదని నిశ్చయించుకొని యంం౦డెనుం 

అందువలన రాయలు త్వరలో. దనకూంతునకు మహావీరుండైన రాకుమారున 

క్రొసంగి యిల్లలీక ముం చుకొనవలెననిచూదుచుం డెను. కాని తా ననుకొన్నటులు 

సౌందర్య్భవంతుంచును వర్నాక్కమశాలియం నగురాకుమారుందు లఫింవలేదు. ఆ 

యిన న్నాషయక్నంబు పదలక చారులంఐంచి రాజసానంబుల వెదకించుచుం=ె, 

మజీయంం: దన రాజ్యం బునకుంబ, బ ఛానభూతులగు వారిరువురులు లేక పోవుటంబడ్రి 

రాజకీయ పవరు నిలిచిపోయె.తాను స్వయము గాం జూచుకొను 
నంత యోపీ క లేదు.ఆందువలన “౫” కొలం౦బుననుండివన రాజ్యం యును కని పెట్టికొని 

యున్న వాందును, నిరుపమాన వర్గా క్షమశాలియ, మ మహో శ్లేమ కసం 

సృభుహితెకక శ్పరుండును,'గో పాలసింగునకు, బినతం డె కుమారుండునగు రత్న 

సింగును గాజవ్యవవారంబులం జక్క_పరుప నియమించె. ఆంత నాతండును దన 

శేముషీవఏిశేషంబున ప్యవహారంబులన్ని య: జక్క వెట్టుచునందలి త త్ర(౦బును 

రాయలకుచనెలింగింపుచు నాతనియొడ నధిక మగు భ క్రినుంచుచుం ఛ్రవద్రించు 

చుండజె,.రాయలతసి బుద్దిచాతుర్యంబునకు సంతసించుచుండెను. గాని తాను 

విశ్వాస ప్మాశ్రులని నముకొనియుండిన సోపాంచా మోదరలు రాజధ వాల 
యియుండుటంబట్రో రత్నసింగు ప నమ్మక మున్నట్టు కి నటిం చుచున్నను నంత 

రంగంబున నమ లేదు, అందువలన నధికారంబంతయును రత్న సింగు నేలిలతో విక్షి 

చివెట్టక తనయానలేక యేవని వైనం చేయరాదని గట్రిణం త్తరువు చేసె.రర్నసింగ 

కుటిలుండు *ఆాంది.ఆక:ండు దుర్తుణనంతుందు ఇంప, ఆతనికిరాజ్యంబు 

బాగు చేయపలెనన్న తలం"పే కాని మఆియొకతలంపులేదు. అందువలన నతండు 

రాయలు తన్ను విశ్వాస పాతు నిగా నెంచకుండుట కని పెట్టి యుతని విశ్వాసం 

బునకు6 చాత్రుండు కావలెనని తలంచి రా త్రిందివంబులు కప్రవడి వనిచేయు 

చుండెను.ఇందువలన రాయల క్రిం చుకి నమృకను గలుగ, ఉొచ్చె.అంకనొ్కనా: 

డు రాయలును రత్నసింగు నొక చోటగార్చుండి చునంగించుచుండ రాయ. 

లతని కిట్టనియె, 
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రాదా మోదరుం డివ్వు డెర్నటనున్నా (డో తెలిసునా? 

ర, తెలియును, మాళవచేశపు సులాను నాశృయించి నాండంట. 

రా. నాయడు మిగుల కుటిలుందు. ఎవ్వు జేయపాయము గలిగించునో యని 

నావృాదయంబు బెదరుచున్నది. 

రం---అవును తమరు శెప్పినట్టక డు బహుదుర్తార్దుండు. మాయోపాయవిశా 

రదుండు. అట్టి వానితో. గలహించియుంశుట కన్న 6 గలిసియుంండుట 

మంచిది, జ 

శా._అట్టిదు రార్డునితో గరల్రిసియుండుట యెట్టు సరివశును నాకు: 

గాస్సదురా లగుకూ:తును జంపిందయత్నించినాందు. ఫీవెటుంగవా ? 

అట్లిదురార్గునితో నంధి యేమి? ఎంతమాత్రంబు తగదు, 

రం_--అదియం నిశ్చయం బె. వానిపొ శ్రహిపొత్తువంటిది. ఎవ్వుంజేయపాయం 

బు కలిగించునో? అట్రివానితో: విరోధించుట గూడం గాజవితోం 

దలంసోగుకొనుటవంటి చే. 

న 

రా.--అవును నిశ్చృయంబె. మొదట నట్టివానిని. జేరంతీయంశు పొరపాటు. 

ర.పోనిండు ఇవ్వడు మన సైన్యమును సంసిద్ధము చేసికానియున్న చో చా 

మోడరుని కంత భయవడ నవనరములేదు, 

రా... అట్టు చేయుము, మణియును మనతారాబాయికి: దగిన రాజపు త్రుని 

గొనివచ్చి చెండ్లి చేసినచో నింతేనియు భయవడ నవనరంబు లేదు. 

కాని తగినవాండు లభింపకున్నాండదు. 

ర ఎ-లఫింవ కేమి, చిత్తూరురాణాకు మారుండు పృథ్వీ రాజు తారాబాయిక్ం 

దగినవా:డు. మణీయు' జితూరివాగితో మనమునంబంధంబు చేసికొ 

న్నచో చేవతలశైన భయపడ నవనరంబులేదు, 

రొ. అనును. వారు పెద్దవారు. మనము విల్లనిచ్పెదమన్న నిమవడుదురో 
యి యం లు 

యిషవడరో? 
లు 

ద టా ? అ జ ర ఇవ పడ కేమి ? అమూల్యం బగు దివ్యరత్నంబిచ్చెదమన్న సమ్మతింపని వెళ్లి 

యుండునా. 
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రాొ.-=డఉండందు. విశ్చయం భే. ఇంతకు బూర్వం బే చేనాకని గుణాంబులు 

వినియంంన్నాను. నాకుమారికయు నాకనియంచె మనంబు ఎస వేళ పెట్తి 

నట్టు వినియుంన్నాను, కాని యూ నం బేవాంబుచేతసనే యాతని 

గే ఆటినం దియంబు విడువుండు. మనము తప్పక (పృయత్నంబు చేయు 
ట 
దము. ఈమధ్య చారులను పంపియున్నారు ఇా(బోలు నే, ఏీనుయినడి, 

రాౌ.=='చారులనుం బేర "రునకుం బంవలేదు. తక్కిన సంస్థానంబులకు బంపి 

రాము, ఆధయారా ఫు ద్రులపటంబులః గానివచ్చినారుు, కాని వాగిణో 

సౌందర్య వంతులకు సనుణవరా క మంబులులేవు. సౌందర్ననదుణంబు 
౧ UU) లి 

లున్న వాంలకు( బరా కృమంబులేదు. వరా క,ంబున్న వారికి సౌందర్యస 

ద్ధుణంబులు లేవు . ఆందుచే సొక్క_ండును. దగినట్టులుండ లేదు. 

ర.---మామనోరథంబునకు. దగినవాండు వృథ్వీరాజు గాని మతొక్క_ండు 
లేడు. చిత్తూరుగ్భుత్తాంతము మనము కనుగొనవ లెను. 

రా. _అటయిన( జారులను బంపుదమా? 
౧m 

ఇవ్వవు వంవనక్క_ ఆ లేదు. చారులకు దేశవృత్తాంచతంబంత యం లిపి 

యుండు. వారి నొకమారు రప్పింపుండు. 

రా. మంచిడే (అనివలికి ఎవరక్కడ? 
భటుందు.---(వ వేశించి ఏమి నెలవు. 

రా.=-'చారుల రప్పింపుము. 

భ.చి క్రము (ఆని నివ్కమించి కొనివచ్చును). 

చారులు---(వ, వేశించి) జేవా! వమినెలవు. 

రా.---మాకు జిత్తూరువృత్తాంత మేమయినం చెలియునా? 

చా. తెలియ కేమి? తెలియును. వీమి కావలెను. 

రా._చిత్వారు రాణాకుమారుని: బృథ్వీరాజు చెజుంగుదురా ? 

చా. ఎఆుంగ కేమి? ఆయనయుదంతము చక్క_(గం చెలియ చెప్పెదము. ఆ; 
ధరింపుడు. ఈమధ్య పృథ్వీరాజు జ్యేవ్ససోదరుం డైనసంగునితోం 
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౫లహించి యతని విదేశిగతునిగాం చేనెననియుం, నందులకు. దండ్రి, 

యూరిను౦డి వెడలిపౌమన నూరునెడచి పోయినట్లును వినియంన్నాము, 

రా.--(రత్నసింహుంజూచిి ఓయా! లింగముగట్ర గా నే పిడుగువడిన 'దనునట్లు 

మనము తలంపం గానిట్టియశుభ వృత్తాంత మే తెం చిన చేమి?ఎమి జేయందము. 

కం దేవా! ఇదియశుభ వృ త్తాంతము కాదు.ఇఏమనశింకయు మంచిదే. వృథ్వీ 

రాజు నిలువనీడ యయినలేకుండ దిరుగుచు నేజేని రాజ్యంబునకై వెద 

కరుచుందు. అతని మనము వెదకించి పీలని చ్చి రాజ్యమి చ్చెదమన్న నెర్తి 

తోం జేకొనును. ఇ క్కా-ాంబు మనకు మిగుల ననుకూలమ మునది. ఇది 

వరలో మాకుండు సందియంబు కూడా నీమారు తోొలణపోవచ్చు, 

కావునజారుల: బం పుడు. 

రా.నీవు వెప్పినది యు క్షమే. (అనిచారులంజూాచి) పృథ్వీ రాజు వృ తాం 

తంబును జక్క_ంగ నరసీరండు పొండనివెప్పివంప్ రత్న సింవాంనకు 
౧లవిచ్చి తనమందిరంబునకుంబో యొ. 

అ పు+---- 

ఎనిమిదవ్మప్రక సా కంల 

గ ద్వారుదుర్హము వ తారను నున్న బలిష్టు దుర్దింబులలో 

నొకటి. అయ్యది హో రావల్లీవన్వత పాదము నాక్కమించి యున్న ది. ఆనుర్రంబు 

చిత్తూరు వ్రభువులవరిపొలనంబులో నుండెడిది. కాని రాయమల్లుని జ్యే 

సోదరుం డగు నుడయనీంగు తండ్రి యైన కుంభ రాణాను ఇంపీ రాజ్యంబాక్ర, 

మించుకొని వగిపాలించు కాలమున నాదుగంబును మొనవంశసంభూతు లగు 

"రాజులు వశంబుగావించుకొని యేలుచుండి? దాని నుదయసింగు స్వాధీనము 

కావించుకొనలేకపోయె, ఆతనితరువాత రాజ్బంబునకు వచ్చిన రాయమల్ల 

యిన వారల జయించి దాని: దనయధీనంబు జేనీకొన లేకపోయె. అందుచే నారా 

జులు నిరాటంకంబుణా బఏపాలించుచుండి”. ఆనుర్హ౧ బున్నతంబులగు ప్రాకా 

రంబులచే నావరింవంబడి యుండుట చేతను, వర్వకదుర్శంబగుట చేతను, శతు 
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వుల కసాఫ్యం బె యన్న ది. ఆ మర్హంబున జేవాలయం బొకటికలదు. ఆ దేవాల 

యంబున కొక పార్ళ్యంబున నొకమంటవం౦బున్కు దానిననునరించి కొన్ని గదు 

లును గట్టంబడినవి. ఆనుండవంబును, నాగదులును, శివ్య పృ శిష్యవర ంబులతోోం 
లు UW ౧ 

గాడిన యోగీశ్వరు లా కృమించుకొని యుందురు. అచ్చటి రోగీశ్వరులలో 

నదాళివుం డనునొక యోగిపుంగనుండు గలడు. అతడు నిరు పొమాన వృతి 

ఛాశాని యనియు, నుదారనుయిన జాననంవదగలవాండనియంం నచ్చటియో? 

జనులందడటు చెవ్వళొనుచుండి3, (ఆమృవోత్తు నికి, బరోవకారచించయం. బర 

బ హదచింనయం( దద నన్వచింత యుమియులేదు. ఆతం డచఇటియోగ జనం 
wre ఎ గగ చీ 
బులతో సదా యేదిమయో యానా! గాలమేవుబు చేయుచుందు, 

అతండు వనమూలలి కా వై ద్యంబునకుః బెఃివదికే పేరు, అందుచే గ్రామస్థు లెవ్వ చేని 

రోగ పీడితుతై నచో బోయిమందిచ్చి కుదుర్నుచుండు. Bm నోగ్రామస్టులు 

'పెక్కంండ్రతనికి మిత్రుల 0. అందుచే వాశేదియో యొక పం 

నాతని సరదగ్నిం చిక . యుండ లేరు, ఆ గ్రామస్థులలో “ఓజుంగడను వర్త 

కుం డొకండు కలడు, వాండాదుగ ర ంబుననున్న ' వ్ ర్లేపలభోచెల్ల ధనపంతుడు. 

వాడు సచ్చిదానంద యోగితో నధిక న్నే వాంబు తట "వ ర్రించుచుండే. 

ఆయోజుం డొకనాంటి గా వచ్చి సచ్చిదానంద యోగికి సమస్క-రించి 

తదనుమకంబున గూర్చుండ. జాచి యోగి యిటు వ నంగించె. 
nm \( 

సం---పీ ౦౮! గ్ర మందన విశేషంబు లేమి? 

ఓ. వఏమిచెప్పను! ఈదురంబున జీవించుట మిగుల గషంబుగా నున్నది. 
౧ టు 

స... కా” ణమేమి? 

కీ.దొంగలచాధ! కన్ను మూసినంజూలు, కడుపుళోం బిట్రికొనిన ధనంబు 

నైనను దొంగిలిందుకొని పోవుచున్నాళు. ఆందుచే రా శ్రులయందు 

జాగ రణంబు చేయుచున్నాము. 

య రాత్రులందు గ్రామమునం దిరిగి దొంగతనంబుల నడగిం 

పరా! 

శీ, ఆయ్యా! రాజభటులనుండి కక్పించుకొనుటయే మిగుల గప్పముగా 
నున్న డి. 
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న... రాజా వరిశీలించి శిక్షీంవండా ? 

శీ.ఎ--లితమీంచినం దిరిగి శికింతురేమో యని భయవడ చుండును. 

స... రాబజంత చేకగానివాంణా? 

రీ. == కాశేమి! అంతదుళ్బలుందు నంత ఏిటీకి వాడు మఠ" క్కరుండు లేదు 

న._ఆటయిన నిటిచోట నివసించుట మిగుల గవ మే? 
౧ సూ లు 

ఓ.----మాకష్టము భగవంతుం డెలుంగును. చేను స్వయముగా జీతముళిచ్చి 

కొంత నెన్యము నుంచుకొన్నాను. 

స,--ఆట్టయిన సీవు రాజ వెందుకు: గాగూ+డదు? 

శ్రీ. వలదు. వలదు. రాబ్ళవుక్కజలిదు. నాసొము నాకు: దక్స్కీ_న(ంబాలు? 
ళీ కో 

సత రో గమన వలీ క్క రాజకుమారు నిందులకు రవ్పింవంగూఎదా ! 
జార 

కీ వ మో! అత, డెట్రివాండగునో! ఈరాజులు మము సామున ౩ బాధిం 
వాళ ——— ఆ. 

వలేదు. వారుదచ్చి మాధనంబులం గూడ లాగికొనినం వెడి జేమి ? 

అనియి ట్రు కొంతనేపు చ,సంగించి యవనియిద సెలవు హైకొని తన 

మండిగమునకుం బోయు, ఆంత సచ్చిబానందుం జఅాంటి7ాC గూర్చుండి యప్ప 

టికి గొన్ని ' నంబుల ర్రీందబః దన శిష్యులు గొని వచ్చిన చల్నారు న్బళ్వా తం 

బును గులించి యా లోచింపుచుం దనలో, నిట్టనుకొనియె, “అక్కటా! 

నాతలంచిన కార్యము వృవ్వరాబా వెరవేర్పంగలవా6.డని మది నముయుంటిని. 
౬ — 

గాని యాతని జాడలేమియు( చెలియవయ్యు. రాజస్థానంబు నంతను గాలించి 

వచ్చిన నాశిష్యు లకు6 గనుభడలిదు. ఒకవేళ నకండు రాజస్థానం బును విడిచిపో 

యునేమోా! లేక యతందు మిగుల పాహనవంతుండు, నభిమానవంతు(డును 

గాన తండ తన్ను నాడిన వరుషభఖాషణంబులకు సహీంవలేక ఖద్దంబుతో. 

చొడిచిళొని ప్రాణంబుల విడిచి పెటి యుండండుగ దా? అట్టయిన నాకలంపం 

తయంం వ్యర్థమాగును. మణ్యొ క రోజకుమారునితో న్నేహింతమన్న భెర్యసావా 

సాదులవే నకని బోలు వాయ మలొక్కండేండీ? అని యిట్రాలోచించు సమ 
యంబున మ గ్గురు పురుషులు వ్రవేశింఏ యోగికి నమస్కా_రంబులు గావించి 

నిలిచిన వారినీ దన శిమ్ములు గా నెఆరీంగి గడిలోనికిం గొనిపోయి యిట్టు పసం 

గించె, 
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యో. ఓరీ ! నీవు పోయినచోట వింత లేమ? 

శి, అయ్యా! చే చేమని చెప్పను ? మాళవ దేశపు నుల్తానునొద్ద డా మోదరు 

యో... అచంవు వేయురవాస్య్యాలో చన 'లేమెనం ెలినీనవా? 

ఛి....- దా మోదరుందును సులానునో ఎపృనంగించుచుండ వినిన యొక నేవకు 

నకు బిరూక నెసంగి రవాస్యంఒు తెఃసివొనివచ్చినాను. 

యో... ఆరవాస్య ౦బు "లేమి? 

శి, తారాబాయిని నుల్తానున కిచ్చి చెం చేయుదునని యతని సంజిసీంప 

జేసి యతని నవాయంబున: దోథానగరంబును జయించ నూహించు 

చునాా (యదు. 
x 

యో.-—అందులకు నుల్లా చేమచెను? 

శి. మిగుల నంతసిం”. దానిని జయించుటకు లిన వగెన౧ట. 
6ం Ww 

కే వ ఫి యో._అక్క_టాక దురార్రుం డెంకవృయత్నముపై నున్నాడు? ఇంక విశే 

షంబుల నుడుపుము, 

ఛి._ఇంతియగాదు. రత్న సీంహునిం జంప బ్రయత్నించుచున్నాండంట. 

యో... అకృీయిన రత్నసింగు చచ్చినవాండే ? వాని మాయోపాయంబులం 
'జెలిసికొనుట మిగులంగప్రము, ఇంక నేమివి శేషం లు ? 

శి._వీమని చెప్పుదును రాయమల్లు నోడించి ఎత్నురు జయించి సులానున 

కొసంగుటకు నిశ్చయించి నురేశమలునిం బో తావా వజీవెనంట. 
౧ త. ణీ 

అందులకు వాడు సమలతించియే రాజపుతు లకుం బోరాటంబు కల్పిం 
జార = 

చినా డంట. 

యో. బెరా! దుర్గార్తుం డెంతవని చేసినాడు? రాజపు తులకుం బోరా 
= 

టము గల్పించుటకు మూలము వీండా? అక్కుటా! ఈమారు చితూరు 

గూడా మవామదీయుల కథీనంబగుట నిక్క_ంబు. ఇంకం జెవ్చవలసీన 
శానా 

'జేమి? 

శి ఏమియులేదు. ఇంతే నాకుంబెలిసిన సమాచారము, 

4 
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యో.---అస్సాయిన సీవనిమో:ద నీవుపోయి మాళవవృత్తౌంతంబు జెలుపుచుం 
9) 

డుముం 

శ్రి ది త్రమని నిష్క_ మంచును. 
pe.) 

యో.-- రెండవవానిని బి! ఓ యిట్ట్ముప్పసంగంచె, ఓరీ! నీజీశిన నోట విశే 

షంబు లేమి? 

a బన గ ర్ దమం శ య్య జో శ చి టో 

శి మనము పిన్నసంగతి సక మే. రాయమల్లు వృథ్సరాజును. సోపింవ 

చెటకో వోయెన:ట. వాసిస్భృ తంతే మేసియు: చెలియలేదు. 

యో. ను చేశకులు నుదంత నె మున్న దీ? 
య rn చస 

ని గాయమల్లు నంగుంపును బ్బ "ఏ రాజును నగూరు విడిదిపోఓ చే నులేశ 

మల్లుని దనకు సహో యము “౪ జేకొని యుూన్నా డట, ఆధి కారమంత 

యు వానిచతంంో నిదె నసి నిన్నాను 

యో. రాయిమల్తు మోససోయినాంమె. ఇంక నతని వివదంబుఖియందు 

మునింగిన వాసిగా నెంచవలసియంంన్న 9. ఇంకను సమాచార మేమి? 

విఎాశఇపియీ నాసనివటిక సనా చాపము. 
౬ 

యో,---అయిన సేష్ట నెవనిమో బ'బొము. (అని వాని-బంవ మూ:.డవవాని 
cn న జ్ర i 

బిలిచి ౨ టనియ. ఓ! నకాచారమెమ? 

ఫి చేవ"! తోదాన్నరం . స ఊోయితి. దొమోదరుండును గోపాల 

ఫింగును లేక వేం న ఒవకు న సపాయము మూడుట 

నిక్య్కంబని రవ వరి ఇనుల) ఆ “.ంచుచున్నారు. 

యో. సూరధాను. డేయిజేముచునా తు? 

కి ==ఉకేంను శ తుపులవంన భ యంబును జెంఏ రత్నసీంగున కథికాలమిచ్చి 

నైన్ఫమును శిదముగానుంచు మని యానతిచ్చెనంట. 
యా య 

యో. తరు నత యుదంత మేమి ? 

శ్రి, గక్న సీం గందులకు సమతించి మిగులజాగరూకు. డెయున్నాడట. 
చ్చీ యె 

యో... ఇంక చేమివిశేషంబులు ? 

శ్రి రాయలును రత్న సింగు నాళలోచించి తారాబాయిని వృథ్వీరాజూన క్రీదలం 
చి చిత్తూరువిడిచిపోయినట్లు తెలిసికొని చారులం బంపి వెదకించుచు 

న్నారంట. 
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యో, అట్టయిన బృధఢ్వీరాజు నువంతము మనకును డెనియయగలదు. నీవు 

తోభానగరంబునకుం బోయి వృథ్వీరాజు నుదంతముబెరిసికొని మాకు 

చెలుపుము. 

కి, చి త్రమటు వేసెప. కాని నేఎకుం డొక్కు యవరాధథంబు శగావించికొని 

వచ్చినాడు శఈమింపుంసు, 

యా. ఆదేము? చెప్పుము. 

లిఅది త సుళిమ్య 6 డిెనర్పందగినదెశాదు. చెవ్న సిగ్గగుచున్న ది. 

ఈయో,.._ అయినను చెవ్యము. తీమించెవను, 

లి దెం“ తనంబు చేసినాను. 

యో, ఆ అట్టపాడు కార్చ మేల చసిలివి? 

ప __ఏమి చెపు వను నాపూర్వజన్న దుష్క్బన మే నన్నట్టు 

ఈూ ఏమి దొంగిలించితిని, 

లి వజ డ్రాసు టుంగరము, 

యు. ఎకుడ చొరగపించినాపు 

9 ---వాలిన్వవో “* నాకు:ందెలి మును. వారును చేను గరిసివచ్చున పసు మార్త 

మగంమున నునువసియం పొ, చే. బందుకొనియంంనా ము, త 
ఓలా 5౧ Og 

న a 
రాయూానంబు చే వార... మెమజఆచి సి ది ౧చుచుండి?ె,. 
౧ pan ల 

కూ... ఆంత నీపేఎ న్ని స్కెంవలేసు. 

శ్రి నాకు సరిగా ని“ .రవటమిచే మేల్క_ని ముండి చావె పుచూడ వాగిలో 
7 <4 హమ 

నొకనివేవ సీయయుంగరంబు నక్ష తృ ంబుబులె మెజయుచుళ్నది, దానిని 

వదలలేక దురాశచే నెత్తుకొని వచ్చితి. 

మయో .---- చేసినదొంగ తనము శీలచెన్సితివి? 

కి. అయ్యా! నేనిదిపఆ కెన్నడు నిటిచెకవని చేయ లేదు. అందుబచే సీకృృత్య 
9 (64౨౫ 

ము చేసినస్పటినుండి యం నాయంచత రాక్శ పడుచున్న సం తౌవమునకు 

-మేగలేదు. ఇదినాయొద్దనున్న నాకీసం తావము చల్లారదు. కాఫునం 

దమ రిదిపుచ్చుకొండు (ఆని యాయంబోసునుం 

యో —ఆయ్యోోక! దొంగసామ్లు నాశేల? 



చ శొ రా బాయి 

శి, ఆట్టుకాదు తమరు స్వీకరింపకతీరదు. (ఆని నిర్భంధము జేయును.) 
యో.-పుచ్చుకోొని దీవమునొొద్దకు( బోయి వరిశీలించిచూచెను. అట్టుచూచిన 

పిమ్మట నాయోగనికి6 బుట్టు సంతసంబునకువాద్దు లేదు. అందులకు. 7గరణ6ి 

"బేచో తె గసీకొన లేము, ఆయ్యది యమూల్యంబగుట చే నకనికట్టినంత 

నము గలిగినదని యూాహింతమన్న సర్వ మువిడిచి నన్యాసియైతిరుగు వాం 

డీయుంగరంబు చూచినంతమా త్రమున సంతసించునా? సత్ప్రవర్తనుం 

డగు నాసచ్చిదానందయో॥ మొదట దొంగసొమ్యునా కేల? యని నిషే 

ధించి యలెనిగంభమున విచారించుచు. బుచ్చుకొని సంతసంబు జెందు 

నా? కావున నయ్యది కారణంబు కదు. తరువాలి యుదంతంఒువలన 

చెలియు నేమో? చూరము. అనంత రమాయోగిశిమ్యుంజూ చి యిట్లనియె, 

ఆయా.-పీరీ! నీవెవ్వు డీవని చేసితివి! 

శి, గతెంచినర్మాత్సి తెల్లవారుజామున, 

యోఅతఆస్థల మిచ్చటి శింకదూరముండును? 

శ్రి. నుమా కినిమిదికో నులు. 

యో,---ఆయూరున కొకసారిపోపలసియున్నది. తెల్లవారుజామున వచ్చి 

నన్ను మేల్కొలుపు, పోడము. పోయివరుండు మనివంవీ తానును 

తనశయన౦ంబుచేరి నిదురిం చె, 

ఊనాజకాప్రీనా 

కలవాణి.- తారా! విచారబవరీతురాలవెయున్సటు గన్నటుచున్నాన. కత am as ్న 
మేమ? 

తారా.విచారమున్నది కనుక నా కారణంబు చెప్పనా? 
9 జ క్ష,_లేదన్నంతమాాత్ర మున నమ్ముదునా! సీవువిచారిం చుచున్నట్టు నీముఖమే 

చెప్పక చెప్పుచున్న ది. 

తా.--ఇవ్వ డే నిద్రనుండిలేచిలిని, అందువలన నాముఖము నీకట్లు కనబడు 

చున్న చే మో? 



తొ 'మిదవ కరణము, రీరి చ 

క---ఆట్ర్టిసనమయంబున నెట్టులుందువో! అదియు నాకుంచెలియును. సీపేదో 

పెద్ద విచాగంబు జెందుచున్నట్లు తోచుచున్నది. చెప్పుము! 

తా.---పీపీ! నాజనకుండు నన్నింత కాలము కడుపులో. బెట్టుకొని పెంచుచుండ 

నాకు విచార మెళ్క_డి దే? 

క, అవును. నిజము చెప్పితివి, ఇంతకాలము “నిరపాయంబుగా నున్నానుః 

ఇంకంయమిోిద నెట్టులుండునో” యని విచఛారంబు క లగినంగ లుగ వచ్చు. 

నేవచ్చునప్పటికి నీవాణోచించుచున్న ది చెప్పుము. 

తా. (తనలో ఇది విచారకారణముం జేస్పేనంగాని విడువదు, (వ, కాశ 

ముగ్యావెలీ! నీకమా త్ర ము చెలియునా? ఆదుర్శార్దునివలనం గలిగాడి 

బాధ నెట్టు తప్పించుకొందునా యని దిని విచారించుచున్నాను, 

కఆయనవొర ద నందు? మన్య థు:ండా? 

తా,.__(కోవముతో) వాదు కాదు. వానికం, ప నామంబులచే వ్యవవా౨0వ౦ 

బకువాందు. 

క.---(ఆలోచించుచు ఎవడే? 

తా._వానిపేరు చెప్పుట కిష్టవడను. 

కతన అట్టిదుర్థారుండు నాకు: జరియ లేదు. 

తొ... ఎవం డని యడిెెవవేమి? దామోదరుడు. 

శ, వల విచారించెదు. వృథ్వరాజుం జేవట్టితి వేని ని వారాకునమారునికిం గాని 

మారునికింగాని భయవడ నవనరములేదు. 

య, (తనలో అవును. పృథ్వీ రాజుం జేవట్టినచో సింవామునాత్తు నక్క. 

కూన పాలు గానట్టులు నేనాదు రార్లుల పాలెట్టగుదును. (పృ కాశము7 

చెలీ! ఆ కార్యము మిగుల దుర్భటంబు. అంత భాగ్య మెక్కడ! నాశకెక్క 

డి లభించుట యెక్కడ? అతనిపై నాశ వదలుకొన్న దాన. 

కరమున వదలుకొన్న దానవు! 

ఈ. అరం డెచ్చటను నంబడకఫోవుట చే. 

క. (నవ్వుచు ఎచ్చటను గనంబడ లేదందు వేమి? ఇచ్చటనే యున్నా (డు, 

ఈ... (సంతోవముతోో ఎచ్చట? ఎచ్చట! 

క.ఎచ్చటనా? నీవ్భాదయంబునందు. 



ర్శ్తీ తారాబాయి 

తా......(కోవము నభినయించుచు చాలు, చాలు నీభరివోనవాక్యంబులు! 

క,=వరిహోనంబుశాదు. నిజముగా జెవ్వు, నీనాదయమందు లేండా? 

తా....శమొనంబుదాల్చి యూరకుండును, 
క,...ఇంక నొకచోటం గూడ నున్నాండు. 

ఈశా. (తనలో బృధ్వీరాజును నావలె మణీ యేరాజశన్యకరమైన వరించి 

యున్నది కాంబోలును? (ప కాశముగా) మచ్చట? 
క,ాచ్చిక వటంబుసందు. 

తా.._ఆదితృబట మే న న్నిట్లు విచారంబునం (దో,యుచున్నది. లేనిచో 

విచారమే యంండకపోను, 

క..నుందరీ! విచారించకువము. ఈరాజనందను.డు నీకన్నులకు విం దొనర్నం 

గలడు నీవిచారంబుల నన్ని (టిం దొల(గంవంగల(డు, నిన్ను వరింవం 

గలండుం 

ఆంత '' అవునవును. నీ వన్నమాట నిశ్చయంబి ” (అన్నధ్వని 

యేతెంచు. i 

క, (ఆధ్యని నాలకించి తారా! కార్యంబు నేజవేబుట నిశ్చయంబు. 

చూడుము, ఉవశు తివాళ్య మెట్టువచ్చినదో! అట్టి శనుభమాచక 
యం 

మని తలపోయుము, 

ఆా.---ఓనీ! మన్మప్రసంగంబు విని యెవరైన నిట్టు వలికినా నే మో | 

క... లేదు లేదు. వారలు చాలదూరమందున్న వారు. వా'క్యంబులు వినుము ! 

మాటలాడుచున్నారు, (అని వినుచుందురు), 

కా... చెలీ! “అవునన,ను” నీవన్నమాట నిశ్చయంభబే! వీరంచ్చటనున్నారు. 

క.....-(ఆలకించి చెలీ! రమాబాయియు భెలిక త్తెయు మననిమి తము వచ్చు 
చున్నట్లు తోచుచున్నది. 

అ... ఆఅవును. 

క ,...నుందరీ! నీకార్యంబు చెిఆవేటుట సిద్ధము. 

ఆా......నీమో! నాకు నమ్మకములేదు. అతని వెదుకంబోయినచారులు విఫల 

ప్రయత్నులయి వచ్చినారంట, ఆఅంతభాగ్యము లభించునా? 



తొమిదవ ప కరణము. న్ 
ఇ. 

క.__ఆంకమాతృంబుచే నిరాశశేసికొన రాదు. సీజనకులు మరల: జారులంబంపి 

నారు. ఈవర్యాయ మాతనిజాడలు కప్పక తెలియం౭ంబడక మానపు. 

ఈె._ఏ మో! భగవదన్నుగ్యహ మెట్ల్టున్నదో |! 

క.=నీయందు భగవదనుగృవాము ఫపూ_గనున్నది. విచారంబు నొందకుము. 

ఆందువలన నవనీతకోములమంిన నీశరీరంబు వెడిపోవను. ఒకమారు 

గృవోరామంబున వివారించివ త్తము రము, కీమనంబున విచారంిబు 

తొలంగి చనును. 

తా... అశు (అని లేచి పోవుచుందురు. 

అంత చాలుచాలు, మాన్నేనాంబు నన్ను (బిలువకుండ వచ్చుట యుచిత 

మా? నన్ను (గూర్చి యదోచెళ్యకొనుట కిట్టువచ్చివారు. తెలిసినది లెండని వడి 

వడిగా నడచి రమాబాయి చెలిక తెతో వీ3యొదకు వచ్చె. 

ఆతా... ఎందులకు మామోంద నిట్టి చేరముల వారో వింతువు? నిన్ను నుద్దేశించి 

యీుమమాటలాడుఫొందుము? 

క, ఏమిటియూ*? నాకు జాలినంతయండములేదసియు మంచిదానళు గా 

ననియంం 

తా....కలవాణీ! చూచితివా? దిని వ సం” మేమెన వచ్చినదా? య 
క.(గమాబాయిం జూచి) ఓసీ! నీవెందు.. కనమానమొంచెద..? తారా 

x శానా. 6 ఇ గ” న్, ష్ ల ఏ > 

ననుకొనుచున్నా వా? ఆటి యవన గడచిన 
లు థి 

ర, (ఆవాక్యమును నరకుగొనకు కితుయు నం దొంటిరీలిగా న న్నెందులకు. 
ల్. 

బినిచినారు కారు? 

క.__నేనుః దారయం మాటలాదుకొనుచు నిచ్చలకు వచ్చితిమి. మాటలసంద 

డిని నీమాట మణచితిమి, ఆంకమ్మాత్ర ౨బుచే ననుమానంబు చెండకుము. 

ఆా......(కలవ'ణింజూాచి క్వీ! ఎంతముదరాల వే? నీ శూధాశయ౦బులు 

నాకు: డచెలియక పోవు ఎందుకు మాటిమాటికి. బగివోసంబులు వలుకు 

దున, చే నెవ్యడు నీవన్నటు బవరింవలేదు? 

క చెలీ! వరిహాసవాక్యంబు లసత్య వాక్యంబు లని తలంపకుము, 

Zr AY 
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ర.---(నాలు గడుగులిడి క్రిందంబ్రాకుచున్న మల్టీలతను డీసి వందిగిశెకి_౦చి, 

చెలీ! ఈమల్సీలత యెంత బాగుగ న కాళించుచున్న దో చూడుము. 

తా,-..-అవును. నిశృయమే, పండితులు, లతలు, సచదాశ్య యణంబు లేనిచో 

జక్క గం ట్ర ౯ "ళింబరు. 

క, ముఖ్య మెనది విడిచినారు. 

ఆా.--(గ్రృహించి, తనలో “సదా శ్యయేణశోఛం తే పండితా వనికాలతా” 
ఆన్నటుల మోరు[గూడ నాశ్యయంబు గలిగినచో మిగుల. స 

తురని చెప్పి మము నెక సెక్కె_ములాడుచున్నదె. (నె శవంగా చాలం 

చాలు, తెగిసినది వీవు కప్పపడిచెప్ప నక్క లేదు. 

ర, (నాలుగడుగులు నశిచి రత్నంబులతోం కెక్కిన సీంవాంబు జూచి 

చెలులారా! ఈరత్నసింవాం బెంతఛయంకరముగా నున్నదో! చూచి 

లిరా? 

క,అనును,. రత్న సింహాజనిత మైనభ యంబు నీకుండిన నుండవచ్చు. గాని 

మాక ట్రిభ యము లేదు, 

తా. (కోంచెమునడచి కలవాణీ! మన రమాభాయిమనంబు రత్న సింహోవ 

వృళంబయినకి, కావుననే మనంబునాకర్షి ంచుకొని రా లేకున్నది. 

రమువోదము. 

శ,ఏకరిచే మనం బపవాతంబయినప్పుశు దానినాకర్లించుకొనుట కష్ట 

చుగదడాల ఆండజికు నది యనుభూనశ మే. 

తొ... (తనలో నన్నుంగూడ నె_గ్రిపొనుచుచున్నది, ఆని తలంచి మాఠాడక 

యట్లు బో స్రుచుంనము 

ర, (కనల్ళో తారాబాయి కలవాణి, వీరిరుపురు రత్న సింవావదమును 

శ్లేషించి, రత్నసింహుండనియంం నన యెక స క్కె_ములాడు 

చున్నారు (పృ కాశముశ్యా చెలీ! ఆశ్లేష చాలు లెండు. మాయఖి 
టో 

ప్రా మయమం౦ంబు నాకు: బెలియకవో బేదు! 

శ, ఆ శ్లేష యిస్టుడేమి తెలియు? ముందుముందు తెలియగలదు. yg నుత 

మానేష మనసృంకల్పితంబు మాత, మే, 
యm ఖ్ లో 
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(కలవాణి వాక్యము ముగియకుండగ చ, 

ఈ. ఇటురండు, ఈకటాక ముచెంత గూర్చుందము, 

ర. చేరంబోయి, ఆను ఈకటాకము పుండరీ కాదివిలసీతకంబయి తారా 

వారవిలసీతమయిన యాకసమువగిది నున్నది చూడుము. 

'క,ఎ--(వాగల నమిపించ్సి మనరమాబాయి యెంతయంం: జక్కుల వర్టించినది. 

అవు నీసరోవర మకు (వృకాంచుచున్న ది. 

ఆ, పొపము త. శతకం లు ముకుళించియున్న వో! 

క, అెపును, నిజమే కాని, తారానాసాం: నభ్యుదియంబున సివియన్ని యంం6 

జక. నిక నించును, 

ర=కలవాణీ! సీ, చెప్పినట్లు తారానాథు: డుదయంచిన నీయుత్పలంబులే 

కాదు. మలణీకొన్ని యుత్ప్సలంయులుకాడ వికసించును. 

కా. (తనత్భోవీగరు: రు నన్ను వ.'వాసీంచుచున్నారు. నాపేరు తార. కాన 

నాకధినతి యగు నృథ్వీరాజునందర్శనంబు గలిగిన నాచేత్ర్యోత్సలం 

బులు వికసించునన్న యభిప్రాయము స్పష్టమగుచున్నది. ఇందులకు 

దగినట్టు సమాధానము చెప్పవ వలయంంను. (వ్ర కాశంబు గా) కలవాణీ ! 
మీ వాక్సంబు లెంఠయు రుస న్నన కాని యిం 

దొక్క_టి చిత్తము, 

కయ ఆ చి టే "మేమి? 

తా. తారాసాధనర్శనం బుక గల్బలు విశసించుట సహజమేశాని రత్న 

సింహూచర్శనం:.ఎగ లంగున వ్వడు కలువలు వికసించుట, 

కంజాం(చన్సటబలు చతుచును. న. ఏఇచ్భుబాగిబాగుు. చక్కగ సత. ౧055 

(ఆని రమాబాయి. వెపు చూచును 

ర, (చిన్న పోయి మందవోసం చేయుచు మణీయొక దిక్కున కరుగు 

చుండును, 

తా.....రమా! కోవమాయేమి? (అని యామెను నమోాసించును) 

కం-(ఆ మెను నమోపించిి హోవమున శేమున్న ఏ? పగివ్వా సము లాడుకొన్న 

వమా శ్రృమున: గోవము వచ్చునా? (ఆని నరనభాషణంబు లాదుచు 
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వారొకరివేతి నొకరూనుకొని మల్టీ జాతీ కునుముంబులం గోసి యలం. 

కరించుకొనుచ్చు నలికుకుకంబున వివారెంచుచుండిరి. ఆనమయంబున 

“సీకలవాణీ ! రండు రండు. రాజుగారి నెలవగుచున్నది" ఆనియొక 
యొలుంగు వీతెంచినది. ఆంకం దారాబాయి మొదలగవా రాయులుంగు 

నాలకించి పవనవివోరంబు చారించి రాజదర్శనంబున కుం బోయిరి. 

-ఆఅం పదియవ ప పకరణము. రత 

లోకములో గష్టమెంతో నుఖమంకత. నుఖమెంతయో కష్టమంత. ఈ 

రెండును గావటికుండలచందంబున నమానంఒకై యుండు, కొండు సుఖ 

మల్పమనియా, దుఖ మధికంబనియం: దలంగురు. నుఖ5౯"లము ముదానవా 

మగుటటే వేగమున గతించునట్టాభాసించు. దు[ఖము దుస్సహ౭ బయియుంండు 

టే CDR rn నున్నట్లుతో చు. ఆంతియ కాని యవి యణ్బాథికంబు 

లైయుండవు. ఇవి *ేకముంోని వా కె కుం బర్యాయంబున' 'బ్రూావ్పంబు 

లగు చుండు, కావున గొంసలు కరంబం ఒనుభదింపనలసినవ్వుడు వ టికొందణు 

నుఖంబనుఛ విందవలసీయు.0డు. ఇవి తెరిసికొని నుఖదణఖం4ఎలు రలు 

నవ్వుడు వండితులు మోన ఫావంబులం 'జెందరు. సామరులు కష్ట ౯ "అఐమష్పుడు 

దుణఖంబు. జెంది సౌఖ్యకాంమవ్వు3ం నంతసంబును జెందుదురు, ఇడి మిగుల 

ఖుర్ దెహీనవను డెలియంజేయంను. ఆకభన సుఖంబులు నియతంబులు కావు, అవి 

న_క్రందివంబులవంటివి, రాత్రి, శాశ్వతము గానుం సునా? కాక వగలు శాశ్వత 

ముగా నుందునా? ఉండవు, అం కనుము భాశషకముగానుందిపుు నుఖంబు 

శాశ్వతము గానుండదు, ఇటుండ నుఖదుణఖంబుుల 3 మోద "సఫవంటులం జెంద 

చేల? మలియుం రా వ్రీయవాంబును సూచించు, అవాము రాని సూచించు 

ఆ సుఖంబు కమం టను న్ బు నుఖంబును నూచించుచుంపు. అట్టి క్ష 

సుఖంబులు జం కులు. వాసి గుణించి విచారించనేలి విచారించినను 

లాభ ంబులేదు.! "దైవగలతి యమేయము. దాని చెవ్షరు చెలిసీకాన లేరు. నా 
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కిట్లిదశవట్టు నని స్వవ్నమం బైన చెలుంగుదునా? సరిగా భోజనంబు లేకపోవు 

టచే చేవాంబు కృళించుచున్నది, ఆవయవరిబుల వటుత్వంబు తగుచున్నది. 

నాకు నాల్లయిదుదినంబులనుండి భోజనము లేకపోవుటచేత నే నడుగుదీసి 

యడుగిడ శ క్రిలేకున్నాను. సతత మన్నంబు తినక ఫలమూలాదులతో. గాలంబు 

గడపు మునీళ్వరులెు7ా బవ ఏంవంగలరో! వారుమనన్సు ఇట్లు నిలకడగా 
లు శా అంది ల. 

నుంచికొనగలరో 1 నాకబ్బురంబగుచున్నది, అక్క_టా ! వృత్తులలో ముని 
pane. ] 

వృ తి మిగులంగవము, తనివితీర భజించినపమట నిటి కార్యంబుల నయిన 
టి 3 న లు 

నాచరంవవచ్చును. కాని యట్రిభోజనంబు లేనిచో నూరక కూర్చుండి కాలము 

కడపు మన్నను కవ్షంబ! నేను మొదట మునివృ ల్రినవలంబించుట యుగం 
లు ఎంటి ఎలాటి 

బని తలంచిలిని గాని నాకివ్వు డది భయంకరముగా జూషటు చున్న ది, యుద్ద 

మందు కరవాలంబు శేలఃగీలించి శత్యపీరుల నణుకుచు చాచే నజకంబడి 
కాయంబునకుం గాయంబులు దవిగించుకొనుట నాకుభయంబును గొలువదు. 

కాని యిది నన్ను మిగుల భీతుం జేయుచున్నయః. మేష కొనివచ్చిన ధన 

మంతయు సెలవయినది. ఇంక మాయొద్ద ధనము నుం తేనియ, లేను, వజ్రపు 

టుంగ రము నక్కయించి యింక గొంత కొలము గడపవచ్చు ననివలంవ దాని 

నీదురాశుండో తస్క_వఏంచినా:పు. ఎవడును రాలియందు సొౌగా నిదుర 
ర్డీ 1 ద 

వట్టుట లేదు, నాం డావనువుపోవటశకే కాంబోలు నంగ ప మా వే 

శించినవి. పెద్దము దేవ కకాతంబున్నం జేతివనువు నైనం గోల పోష దు రనిచెవ్ద 

టకు సంపయముండునా ? గతించినదానికి విచాగంప నవసరములేదు. కావున 

నీకలంపు విడిచి వనృత మే రాజునొద్దనయిన గొలువనకు గుది3యుండుబ 

మంచి% కాని తుచ్చులై న మవామ దీరుంల  నేనింవనె*.. కలీ ₹ జేశంబును 
—_— అర్ర లె అత్య 

తల్లి యులు పరిపాలించుచున్నా రని ఏనియంన్నాను. ఆచ్చటికి; చోవుట క? 

వ్యంబని తనతో వచ్చుచున్న వాతో. బలుకుచు నొకప్పరుసుండు ప్రయా 

ణము శోయుచుండె. అంత “ఆయ్యా ! ఆపేయొుడివాలెవ్యరు? నిలుండు 

నిలుండు”” ఆను శబ్ద మొకటి ఏ'తెంచె. ఆది నిని యాబాటసారులు నిలున. 

బడి వెనుకకు. దిరిచూడ నిరువురు పురుషులు సచ్చుకాడ గానంబడియొ. 

వా శెప్వరొ యనియోణించు సమయమునం దఆీసి వాగెినంచఅ( బరీక్షీంచి 

చూచి వారిలో నొకనితో నిక్సినియె, 
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శిండవవాఃడు,_ అయ్యా! నన్నెచ్చటనె నం జూాచినట్లు ఇ క్స్ యంంన్న దా? 
యె ణు (3 --వి 

"'మొదటివాందు.....(అతనింజూచిి జ్ఞా వీలేదు. మిరెవరో నాకు: చెలియదు. 

ఎందుకు మమ నిలిపినారు? 

నెం. కొన్ని సంగ తులు మాటాడవలసీ యున్న వి. 

మొ ప్రసంగింపుండు: 

₹ం.=-నీవు రాయమల్లుని కుమారుండవు కావా? 

"మొ,----నన్ను మోశిక్కడం జూచినారు? 

"ఆం. బా బా! నీవు మజ బితివిగాని, చ్చే వేయిజన్య ౦బులశై న మజతునా? 

నాడు నీవెంతయంప కారము జేసీనావు! 

మొ,..ఎంతక యవ కారము చేసిలినో నాశకేమియు జ్జ కలేదు. 

రం. == నాప్రాణంబుల రశ్నీంచినావు. 

మొ,.=ఎవసినుండి? 

రం. భయంకరమయిన పులులనుండి. 

'మొ.==(సృ్ఫ్ఫలి నభినయించుచ్చు (ఆ కాశము'పెః జూచుచు ఆం! జ్జ పికి 

వచ్చినది. చేరు మజచిపోయితి. నాకు మోరు మి కృస తములుం (అని 

చేయివట్లుకొనున్లు, ట్ర న 

ఇం. కా కేమి ? మి త్తుండ పయిన సీసందర్శనంబు నాకమితానందంబు 

గొలుపుచున్న ది. ఎచ్చటికిం బోవుచున్నా రు? 

ము కాశి రదేశంబునకు. 
ళీ 

శిం==ఎందులకు? 

మొ, ఆ రాజు న్నాకృయించి యేదయిన నుద్య్యోగంబు సం పొదించికొనుటకు. 

రం. ఉద్యో ం౦బున శై ఇంకదూర మేంగవలయునా? 

మొ,.రాజస్థానంబుననుండ నిష్టంబులేదు, ఆందుచే నంతదూర మేంగవలసి 

వచ్చినది. 

రం: రా బగా నరిబున సీఫ్రు చేయవలసీన కృత్యంబు లెన్ని యో గలవు, దీనిని 

సీవు విడువ వలనువడదు. 

మొ... అట్టి కార్యంబు లేవి? 
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కం _తఠరువాత చెప్పెద. 

మొ, పృస్తుత౦బు మే మేమి చేయవలయు? 

రం. గద్వారుదుర్ల ౦బునకు రండు. 

ాసచ్చిన నేమి? ఉద్యోగము లభించునా? 

"రెం.---(నవ్వుచు) ఉద్యోగం బే కాదు రాజ్యం! 

మొ,----అచ్చటి యుదంత మేమి? మోవృశత్తాంక మేమి? మే మిట్టు వచ్చుచు 

న్నామని మోశెటు తెలిసినది? చెప్పుడు, 

"రం... అయ్యా! ఆయందంతంబంతయు. బెల్పెద వినుడు. చేను గద్వారు 

బుర్ర మందుండుదును. నాకు రాజపున్తు తులం దనురాగ ౦ బెచ్చు, అందులో? 

జిల్తూరు రాణాలపె నున్న Ss NSE షేరలేదు. అందులకు 

వం సత్స)వ ర్త రనం : కారణంబు.నా(డు నీతో నే న్నే హంంబువేసి గద్వారు 

వ్ర, వేళించి సమ్మ ట నీయందంతమునకై నాళ్లిష్యులం జిత్య+రునకుం 

బంవితి. వారు తిరిగివచ్చి నీవు సంగునితో. బోట్టాడితి వనియు, 

రాయమ ల్రందులకుం సోపించి నిన్ను పురంబుననుండె 'వెడలంనొ కైన 

నియంం. శెవ్నిర. ఆందులకు నే మిగుల విచారవ 'రీతుండంనె నీకోసము 

రాజస్థానంబునంళను వెదకించిలి, కాని నీ వీయరణ్యంుల నుండుటం 

గాబోలు మచ్చిమ్యులు ని న్తుం నొనలేకపోయిరి కాసి న వెనుక 

సీకిచ్చిన యుంగరంబు నాళశిమ్యండు నొనివచ్చి తనో రత్వంబు &మిం 

పుండని వేడుకొని నాకొసం. అంత దానింజూది నీయ ంగరంబుగా 

భావించి నీవృత్తాంత మింకజెలియంనని యచరిమితొానందంబు బూని 

యా తెల్ల వాలుజామున లేచి చ,యాణంబొనర్చి సర్వ స్థలంబులః గుమ 

రుచుం గన్న వారినెల్ల నడుగుచువచ్చి యెట్ట శేలకు నీసందర్శనమాచ 

రించిలి, కృతకృత్యుండ నై లి, నాశ్ర్రమంబు సఫలం బయ్యు. గ ద్వారు 

దుర్తంబు పూర్వము చిత్తూరువారి వరిపాలనలోను౦ండెడిది. ఆదుర్తంబు 

మిపెదతం ప్ర యందయసింగు రాణాయలున కాలంబున మానవంళో 

జాతు లగురాజులు వశంబు గావించుకొనియుంన్నారు. మాతం ట్రయ 

యినను వారిని జయించి స్వాధీనంబు చేసికొన లేకపోయినా(డు, దాని 

నీవిహుడు వశ౦బు గావించికొనుము. నైన్యనమేతుం డగురాయమల్లు 
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స్వాధీనము చేసికొన లేని గద్యారుదుర్తంబు చేచెట్టువశంబు గానించుకోం 

గలనను సంపయంబుం చెరుంము. ఈనన యంబున నారాణాల జయిరి 

చుట మిక్కిలి నులభము, ఆరాజాలు దుర్తంబును నరిగాం బావింవలే 

కున్నారు, దొంగతనంరబులు హాచ్చుచున్నని. , జలం త మకమవస్తు 

వులం ₹ాపావ కొనలేక దొంగలవాతం వ. ఆరాజు 

నకుం జోర షా వాగించు నంచడటి సామ్ see: మిక్కిలి 

కీ ఆీకివాంఎుం. నివు శ చృన్న శ కోనుండసము హీతోరము. నిన్ను దురం 

బుశాేనికిం గొనిపోదు,. నమయింబు జాచి పట 2 రాష్యం చాకు 

మించుళొనవచ్చు. నుజియుు నందు పీజాండను సర కుం డొ కలు 

గలా అవండు మిగుల మంచివాడు. అచసికిం గొంత నైన్యంబు 

గలదు. అతదు నాకు: బవమాప్తుండు. ౧అపంపు మనకు సహాయవడోక 

మాన + గద్వ్యారు స్ న నీవు రాజవగుటయుకాక 

యింకొకలాభం౦ంబుగూడగలదు. రశయందంత ము రాయమల్లువిన్న చో 

మసుల నానందించి పీయసాధారణసామన్థ్య్యంబునకు మెచ్చిఫొని, 

పూర్వ కోసంబువికి ని చేరందీయంకమాన.దు.. చిస్తు+రునకు: గూడ 

ప. రాంవలంచిరంన్న ని, దొ మోదరసింగు నూళ న 

రాజా యించి యశవనికి: జీయూరుడయించి యు చ్చెవనని చలన 

పశ్వైనంట. ము అతి చలం సురేశ మల్లు దా మోదక ప్ప రితుండయి నిక్కు నం 

గునకు విరోధముగ్సించినాడు. మీ రు, *ట్లు విదేశగతులగుటం 

జూచి సురేశమల్దు రాయమల్లునకు నిక్క_ంపు హితుండుంబోలె వ ర్టిం 

చుచు నతని యము గృహంబును సంపాదించి యెధి కారంబును చొంది 

వగించుదున్నా6ండంట, అందువలన, జిర్తూరునకు ముష్వువ"టెల్లుట 

నిక్క_౦బు. మనము సమయంబుగని పెట్టియుండి యామువ్వును దప్పి౦ంవ 

వలసియున్నది. మణియంం దా మోదరుండు రాజ్యాఖీలాషియె తారా 

చాయినిగొనిపోయి నుల్తానున కర్పించి సూరధానుల సంవారించి తోభా 

నగరంబు గొనందలం చిరులు న్నా6ండు. ఆదుర్హార్లుఃడు రాజపు క కులం 

బునం బుట్టిన రాజపు త్తులంద ఆకును సీగు గలిగించుచున్నా (శు. డత 

మరాజపుల్తి కను స్టేచ్చులకుం నొనిపోయి యిచ్చుచుండుటం జూచి 
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యూరకుండుట యం కంబుకానుు కదా? ఆ తోధానగరంబు మో 

రాజ్యంబులతోనిగా. మోూరాజ్న్వంబులోనున్న వారి కిడుమ సా పించున పుడు 

వారించుట మోకు విహిత ధర్శ్యంబు. చములిగులం నూరభానులం సీధార్య 
యాజ 

సాహసానులను నదుణంబులను విని తనకూ.6తును నీ$ర్పింవందలంచి 

స్ 'వెదకించు-చున్నట్లు నాళ్లిష్యుం ఎ "కండు వెప్పియుంన్నా (డు. ఆ 

తారాబాయి నిరువమాన ee అధిక వరా కృమశాలి, 

ళం ర. ఆటొ యువతిని. బె డా ఆయయుధవిద్నా షుణఖజు రౌలుం న లెని ౨ యాడు నిభాగ్యం 

బెంజతుం. నొనియూదవలసిరొంన్న ఏ. ఇన్ని కార్భంబుబు నీవు చేయ 

పల సియం శాజసానరటును మడ దపేోేక టి తత న్ కారం 

బున నున్న నీవ *చూనంబు అెట్లు తెరివం? కాన గ ద్వారునకు రము, 
నం! (a) క అాశాట్ట్ 

ఇ కా-ర్భృుంబంం సాభుంప్రుము, సీనత్కె_ రి నగ్క్కు_ల నింపువుం. చిర కా 

లంబునుండిే సచ్చ  మ్రైలబేం టా పానింవం బడ మహాషమ్ల్షూతింగాంచిన 

చిరు రు మచ్చు ,బిఫంబు గాకుండం చేయుము" ఆఅసివల్య_న నాతని 

వలల్కుుల నాలకంచి షరా ఉట వియె. ““'ఓయోగివ ర్యా! వ్ చం 

లందును గ 1 మునంయు నింగ ల్ నంబుగలిగి సవ రించు క 

భావు౧డవయిన సికు కర. కకక. మోనందర్శనంచు 

లఫ్రిం చినందులకు మిగుల నానందిాంచుచున్నాను. నష్ట రాొజ్యంబు రశీం 

చుటలతో మోకు య. (చ, యత్నం 'చేభూ పాలుం డును 

చేమం డి చ తమండ ఎ వోక్సి బవ గించలేదు అటులే యయిన వారి 
wr Wy ఆ ౬ 

వాని రాజం. కటిమురవసన బటనే వగొదు.నాముంగరంబూ నస్క 
2 జు ల్లా Cen (J) న 

రవం డెవ్షండో వారించెనని ఎచాగించితి. ఆయుంంగరంచే మనయిర్వు 

రకు సంఘటనం చొనంంచినది. ఆయుంగ రంబును మోళిమ్యుండు గాని 

వచ్చి మో కొసంగకున్నను, మోరు వెంటనే గదలివచ్చి నన్ను. గలి 

యకపోయినను మోదు ఎసెనివచించిన యావదలన్ని యం సరవా వంబు 

లంగాపలసినవే. నా కీయుదంతం చేమియుంం ఆజలియమి చే చాక రం 

బునకు6 బోవుచున్నాను, మోరు నుడివిన ట్లంకదూరంబుననున్న చేను 

దామోదరుని మాయో పాయం బెట్టు తెలిసికొనంగలను? చేడు నుడి 

నము. మోవంటిహితుని మలొాక్యనింజూడ. మీరు వెక్చిన గార్యంబు 
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లన్ని యు జక్క (జేయుదు. మహానుభావులరయిన మీరు నాకు 

నిక్క_ంపుహితులనై యుండ నాశేమి లోవము? మోయాళ్ఞ చొవ్వునం 

ఛవర్షి రింతును. వ షు నాపరాక్కమంబు వెలువరింతును, 

మిక్కి లి వరిశు భ్రమయిన క్రీ రిని వరింతు” అని మవహానినయంబుతోం 

బలుకుచున్న పృథ్వీ రాజునకుం దనయొద్దనున్న  యంగుభీయకంబు 

నొసంగి యోగి యతనింపవాచి “ఓయీ! ముందుగా బోయి గద్వారు 

పశంబు గావించికొందము రము. ఆదు ర్రంబును మనము నునికివ 

ట్టు చేసికొని తక్కిన కార్యంబులు సాధింపవచ్చును. రండు న్యా 

రునకు': బోదిమనిచెన్చి ప్రచ్చన్న వేవలయిన వారితో గలి 

గద్యారునకు రు.బోయి మళ ప్ర, వేశం బొనర్ని. 

వచా 

-ఖ(ర్రి పదునొకొండవ,పృకరణము, Od 

సకలమానవులకును మిగుల నబ్బురంబుగొలుపు వస్తు వేది? ఫొందయు గడి 

యారమనియు., గొందణు ధూమశకటంబనియు, వాణీకొందటు విమ్యుచ్భ క్తి 

యం త్రంబులనియు నింకొకకొందణు తంగ వా ర్రలనియం, "వేలో కళొందటు 

వంచకమనియంం నుడువుదురు. ఇవియన్ని యు నాశ్చర్యకరింబు లే, కాని 

య త్యాళ్చర్యక రంబగునవికా.. మళ్ళ అట్టిది యొకటియున్నది. ఆది రా శ్రులం దంద 

అకు ననుభూతంబగుచుండు. దాని నన్న సామర ర్య స్ట్రము మణియొ కదొనికి లేదు. 

ఆదిధనపంతుని దరి ద్రునిగాంజేయు. పరమదరిద్రుని: గు బేరునిగాం జేయంం. అంత౪ 

పురంబులందున్న వాని మవావణ్యగతుని గాంజే యు. మహారణ్యగతు. డైనవాని 

శుద్ధాంతవర్తుని గాం చేయు. ఒకమాటు కొండనెక్కి ౦చు, ఒకమారు గోతిలో. 
ద్రోయును. దికవలి యునుంగునెక్కి౦చు. మణియొకమాజు ఖరవావానునిగాం 

వం ఒకసారి విచారసాగరంబులో ముంచు. ఒకలేప నానందాంబుధి 

నోలలాడించు. ఒకమాటు నవ్వించు. ఒకమా "టెడ్చించు. ఓక వర్యాయము 

మిశ్రుని శత్రువుగా జేయం.. మతియొకభర్యాయము శత్రువును మిత్రునిగాం 

జేయు. ఒకమారు మవోవర్వతమువైన బంతిగాం దూలించునంతటి బలవంతు 
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నిగాంచేయం.. ఒకమా అక్రీటునున్న గడ్డిపోచ నటు వేయ లేనంత దుర్చలునిగాం 

జేయు.ఒశనూఆు స్వర్రాదిలోకంబులాో( ది హ్వచు మానని (న నుండ 

కదల నీకుండగ నే సక లపథార ౦బులం జూపుచుంన-. వసం నలల దివ 

చుండు. సకలమార్లంబుల నడిపించు. ఆది యేదియో చదువరులు గ్రహించియే 

యంం౦దురుం అయ్యుద స్వవ్నము. దాని పృభావము నిరువమాన మయినది. ఆయ్యది 

యిట్లు పగ్గి ంపబడినడి, 

వమ.జఒక మ, * కునియుజాడ ఫగున్న మనమందూహింపకున్నన్ మతిం 

కొ కలో కంబుననున్న దుర్గ టము లె యున్నందగన్ సీష్న ముల్ 

సకలాంబులందెచ్చి చావును య థాస్థానంబునం దుండధా 

తకునై సన్ను తీయింపంగాదర మెత త్సామన్ట మున్ భూవరా, 

సర్వ్వాను భూతం బయినడీనింగూగ్ని యింతకం క. చజెప్పనక్క_ ఆ లేదు. 

ఆయినను దీని వ (వృభావము నొకమాటు గను గొందను. నూథానులు కొంచెము 

వయస్సుమాజిన్ హదు. అతనికి బగలు నిది ంచెడునలవా'టు కలదు. అందుచే 

నతంవపు అనయింత$పు' బున హాంనతూలికాతల్పంబువయి నిద్రైంచెను. కావలి 

భటు లానని॥ నిద్దురబద్రనతోడ వే తలుపులు బం భిం చిపోయి దాష”.ంబులను 

7గాచికొసనియుంండేగ. ఆరక్షకభటు లొక్క._క మాలు నిశ్శబ్దంబు గాంబోయి యూ 

తండు మేలొ్క్క_ను చే మో యినిచూచుచుండెిగ. కాని యతండు గుయికు పెట్టి 

నిద్హించుం డెను. ఆందుచే వారలు దిగిపోయి ద్వా. ౦బులయొ స ఖ్వ వారు ల్రె 

ఫల చు గాం గాపుండి9. ఆంతలోపుననుండి ఆయ్యో ! అంతయా పదవచ్చినది. 

swe చచ్చితిని. ఓరీ | దురాత్తా! రత్నసింవో ! ఆపుండ వని విశ్వసించి 

౦డ నీపును దామోదర గోపాలసింహులవలె Wass నావే 

న నన్ను6 జంపకుము. చంపకుము, ఓరీ జయరాము ! వ దేదీక త్రి! రయం 

బునం చెము ! లెమ్లు- తెము- లేము- తెము- లేశే వీవీవీవీ ...... ఆను 
వికృతధ్వని వితెంచి' చ్యారిపాలు" కర్ణ బిలంబుల దాంశెను. వారాధ్వని విని 

త్రుళ్ళవడిరి, నిశ్నేష్తితు-లె9. చ భువునకు శత్రువులనుండి య పాొాయముమూం 

డిన దని తలంచిరి. ఒకరికిని బొందిలో ప్రాణంబులు లే న పూర్వము వదివర్శ్య్యా 

యములు గదిభోనికిపోయి వచ్చినవారిలో నొకండును బోసావాసింవకుండె. 

ర్ 
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తామచ్చటనున్న ప్రాణం బులుపోవు ననికొందణు వర్విడిరి, కొందు వారము 

వహించి కారణ మూహించుచుండిరి, అంత జయరా మనెడు ముఖ్యభటుండు 

కరవాలంబు6 శేలంగీలించి తలుపుదీసి లోనికిం చై, వేళించెను. రాజూ వాంస 

తూలికాతల్చ్బంబును సమోపీంచె. కాని సూరధాను లాతల్పమందు గానరాండు. 

ఆంత వానికి: హృదయము కంపింబం జొచ్చె. గ వా&ములన్ని యు మూయ. 

బడియుండంగా రాజె అైచ్చటికిబో యె నని చింలించుచుండె. అట్టు వీండు 

వరిశీలించుచుండ నూరధాను లొకగవాతమును సమీపించి తలుపుదీయం బ, య 

ల్నించుచుండె జయరా మకేని గని పెట్టి యా తనిసమోపీంచి యాగవాశం 

బును చెజుది తన్న వృభువును జూ చెను. ఆట్లక(డులేచి తల్పంబుడిగి వాఠశ్ము 

సమోవించి దానితేరవం జేతులు జాచుచుచున్నను నతడు కన్నులను మూసియే 

యుండెను. ఒంట కెమటలా" కయే-టు పూజు చుండెను. జయరాము త్రి 

వెను గాని యతండు వృత్యు త్తరమా లేదు. అతనియొంట నెచ్చటను గాయము 

న్నట్టుకనువడ లేదు. అవ్వు డతనిక పొాయంబు గలుగ లేదని నిశ్చయించి గొని 

పోయి తల్పంబుపయికూ ర్చుండ. బెట్టె మేల్క్కా-లిపెను. అంత సూరధానులు 

కొంత నేవటికి. గన్నులువిచ్చిచూవెను. కాని యతనికి నిదావ్యవృ త్తి పూర్తిగ 

మరలకపిోఒ టచేం దనయెదుట ఖడ్డపాణిమయైయుస్న జయరామును రత్నసిం 

హునిగాం దలంచెళు. అతండు తన్ను ఖడ్డముతోో చయాచున్న ట్లుథావించె. 

“ఒరీ | దురాత్తా; రత్నసింహో ! ఆధికారమంతయు నీకిచ్చినందులకుం దగిన 

ప్రాయళ్ళి త్తంబు చేసితివిరా ! నిష్కూారణముగా నన్ను. జంవవద్దు, నా కొక 

యాయుధంబును గొనిరము. సిమ్మట నిరువురము ఖడ్చపౌణులమె పోరాడు 

దము” అని మరల గట్టిగానఆ వెను, అంత జయరాము తనప,భువునకు నిన్దు 

రమత్తు పూర్తిగా వదలలేదని నిశ్చయించి తగిన వ్ర యత్నంబులచే నతనిమే 

లా్క్కాలుపుచుం డెను, అంత నొక్కొాకభటుండే లోపలికి రా జొ చ్చెను, అట్టు 

కొంత నేవటికి మందిరాంతరంబు రాజభటమయం బై చూవమైై. వీరల కలకల 

ధ్వనినిబట్టయు, జయ రాము చేసిన (సృయక్నంబులం బట్రియంం నూర ఛానులు 

'మేల్ళూ_చెను. అప్పటికతనికి తోకజ్ఞానంబు గలిగినది, మనుమ్యలపొ త్తి వట్రందగి 

యుండె. ఆభూ పాలుండు వాగలనందజునుగాంచి నిట్టూర్పుపుచ్చి తనస్వవ్న 

వృళ్తాంతంబును స్మరించుకొని తాను భయపడి శేకలు వేసియుండుట చేత బే 
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వారందజువచ్చి రని భావించికొని తనకుందానే విస్తయంబు చెందుచు జయ 

రాము దక్క. తక్కి-నవరిచారకుల నందజి నంపి వేసి యాభూ పాలుండు తాం 

గన్న దుస్స్ఫ పష్నంబు కప్పక చలు పుక్తింపక మానదని భ యవనుచుండెను, 

నుస్ఫవ్న దుస పష్నంబులు తప్పక త త్తకృలదాయక౦బు లగునని యతనిక్షిం 

బెద్దనమ్మకంబు కలదు. వూక్వము పుకోహితులంవెస్పిన దుస్స్వప్నోపళశమన 

మంత్రము త వచ్చె. అందుచే నాక౭శు దూర్వాంకురంబులు చెప్పించి, 

“నో, సహ్మసృపరమాబేవీ శతమూలా శ తాంకురా, 
సర్వగ ౦ హరతు మేపాపం దూర్వా దుస్ప్వవ్ననాళనీ” 

య చెడి మంత్రనును ముమ్తారుచ్చఎంచి దూర్వాంకురంబులం దూర్నుగాంచా 

అ వెచివచ్చి తల్పంబుపై: గూర్చుండి జయరామున కిటనియె- “కీరీ! ఎంత 

బాధను చొంఏితినిరా ? నేను మిములనందజిను డిరెగి చూగునని కలంపలేదు., 

నాముగ్గుకుమారియెక్క_డ ? వేగముగా బిలివికొనికము, పొము” నావ్రుండు 

జయరాము గృవో రామమునందు: గుకుకంబుతోవిహరించుదున్న తారా దాయిని 

బిలిచికొనివచ్చెం తారాబాయి వనవిహారంబు సః చుం సుటయం నాసమయం 

బున ఇన కా రన ధిని "వేగంబుగా రొవలదాంనని భటుంవువచ్చి పీల్చుట 

యు, నంత తారాబాయి వనవివోవంబు చాలించి జనకనికటంబువకుం బోను 

టయు: జదువరులు చదివియంంన్నారు. ఆట్లువచ్చుచున్న గారాబుపు త్రి) కను 

జేరందిసి దగ్గరగా గూర్చుండం బెట్టుకొని యగు సంభాషించెను. 

నూర.కుమారీ ! ఈ నేత్రంబులతోం నిన్నుజూతు ననుకొనళేదు. 

తారా... నాయనా ! ఆంత యువద్రవ మేమివచ్చినది ? 

చూద క దున్స్వవ్నంబుం గాంచితిని! 

తా.._అజేమి ? 

చూ, వఏమిచెప్పను, తలంచుకొన్న గుండె చెక్కలగుచున్నది, నాశే బిటి 

ఖభయంబును గలిగించుచున్నది. సీ*ంత భయం బును గలిష్షించునో ? 

తా.-_..స్వవ్న వృ త్తాంతంబునకు భయవడ నేల? ఛయవడను జెవ్వవుం 

సూ. _-మనరత్నసింహుండుకూడ దురకలతో నేకీభనించి నిన్ను కెజిగొనిపో 

మున ట్రును, ఈరత్నసింహుండు భయంక' బవ కరవాలంబు కంచి 
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వచ్చి నన్ను నఆక(బోయినట్లును, రాజ్యంబు దామోదరవశం బైన 

ట్టును, నొక స్పష్నంబుగాంచితి, 

శా......జనకా ! దీనికి వగవనేలళ? స్వవ్నంబు లెప్పుడైన సత్యంబులగునా? 

నాయందలి గ్రేమాలిశయంబుకలదై మోమానసంబు నంతతము నారు 

దురకలవలన న పాయంబు వాటిల్లు ననితలంచగుచుండుట చేతను చా 

మోాదరుండేమిచేయునో యని సర్వదా యాలోచించుచుండుట చేతను 

మాకిటిస్వవ్న ౦బు కలిగి. ఆంతమా త ౦బునకు భయవడగీల ? 
లు (Uy 

నూ. అగానకుము. నీవ, చిన్న దానవగుట చే ననుఖ్ వంఒ.చాలక యిక్సీనుచున్నా 
యయ రం, 

వు. కాని స్వవ్న౦బులు తప్పక ఫలదాయకంబు లని యెంచుము. 

లౌ. పోనిం డటనుకొన్నను యింతకు. బూర్వముమా వద మందుల కై విందా 
ల : Uy) 

రించుచుండలేదాొ ? క కవిబారంబునకుం గారణంబు లేచే pg 

తా..ఆ కారణంబు నుడువుందు, 

సూ.----రన్న సింహునివపలన మనకు. దప్పక యిక్క ట్లు ప్రాప్తి వీంచుచునని తలం 

ఇద ? 

శా. (చెవులు మూసికొని హరహరా ! ఎంకమాటాడినారు. రక్నసింహుని 
మత మెంతమంచిడి. అఆతనివలన మనకు నిక్కట్న లు ప్రా పించునని 

కాదు లొలగంగవచ్చు ననిచెప్పపచ్చును, 

సూంజానీకు లో కానుభో వంబు చాలదు. పూర్వము గోపాలసీంగు వ (చవ _రనము 

ముదటనుంచిడికాదా! తుద శట్టువరిణమించినదో er 

ఈ ఆసను. ఒక్కడు దురారుండని యందణు దురారులే యగుదురా ? 
- ట్ట (0 అక్ర (0 

చక్కగ యో7౯ం౦వ రత్నసింహుని యరితణకరణం బలినిర్థలంబు. ఎంత 

యూ యు కుటిలత (ము వహిొంపదు. 

నూ. నీమాటలు నాశింలేనియు రుచింపకున్న వి. 

తా. ఎందుచేత ? 

నూ.నీ వనుభ్ వంబు వాలనిమాటలు చెప్పుదువు. 
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శా..జనకాళి ఏల మోరిట్లు నెలవిచ్చెదరు ? పూర్వ మాళోచననస మయ ము 

లందు నశ్ను బిలిచి నాచెస్పినయో చర మిక్కి. లి యంచికం బన్ని 

భొంచినారు కారా? అశైున్నివ ర్యాయములు జరుగలేదు. అప్పుడను 

9 p స భవంబు గలమాటలా : ఇచ్వువుకావా | మిముల నాన్వవ్నవృత్తాం 

తమె నా వాక్యంబుల మజీ యొక్క. రీతి గాం దోషించుచున్నది. 

నూ.ఏవో | సీతివాక్యంబులు వబలికితివి కాలి చాకవి వెవ*ి క్కృ-కున్నని. 

తా.....ఫోనిం జేమిచేయంందము ? 

సూ...-రత్నసింహునని నుద్య్యోగమునుండి తప్పింకము, 

ఈతొ.రఠప్పీంచి చేనెడి దేమి ? 

నూ. ముటిెక్కని యోచ్యండగు రాజును నావనియందు నియోగం 

తము, 

తా,._.-రత్నసింహాంని తప్పించుటకు: గారణంబు వద్దా థి 

ఆతా.....(నఫ్యచ్రు మాస్వవ్నవృత్తాంకతమా | 

నసనూం-ా౪పును కాంగూడదా. 

తా,-ఎఎసరియీ ! సే:టికతని. దప్పింవవచ్చును, ఈవర్యాయము చేను దమకు 

పోవాంబు చేసీనటు స్వవ్నంబువచ్చినచో నవ్వు డేమివేయునురు ? 
న్ m౧ 

సూ.(తెల తెలపోవుచ్చు అట్టిస్వవ్నము రానేరాదు, 

తా....ఎందుకురాదు ? చేను మోిగారోబు పు న) కను గనుక నట్టిస్వవ్నము 

రాదు కాబోలు. రక్నసింహుండు పెజివాండు, కావున నట్టిస్వవ్నంు 

యం క్షమెనది, నాదొకమనవికలదు. అవధింపుము, 

నూ,---చెవ్వుము. 

తా. _..తగినంత కారణంబు లేకుండ ెట్రివాన్నినైన నుద్యోగంబునుండి తప్పించు 

ట యు కంబుగాదు. ఆటికారణంబుభాడ మనకు. బ త్యత్షంబుగ 
వాటి లు Wy? 

గన్నట్రవలయంం, ఆంలియ కాని పరులుచె ప్పెడి వాక్య ంబులు స్వచ్న 

వృత్తాంతంబు కారణంబు గా: జేకొనుట యం క్షము కాదు, స్వవ్న౦బున 
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కొకమార్రమని లేదు. శత్రుని మిత్రునిగాC దోపించు. మిశ్రునిళ త్రునిగా 

దోపించు. వాని నముకొని శత్రుని మిత్ఫునిగాం చేకొనుట కాని మిత్రుని 

శ శ్రునిగా జేకొనుటకాని తగదు. స్వవ్నంబున శ శ్రువుగాం పోచినవాని 

నిల్ల బహిష్క్బుళుని జేసినచోం జనులు సృభువునం దనురాగంబు 

విడుతురు. అందువలన రాజ్యంబున కపాయంబు సంభనించకమానదు. 

చబానురాగము లేని రాజు రాజ్యము "తెగిన వేళ్ళ తోనున్న మవాపృత్షము 

వంటిది, కాసిన వాయాలోచన యెంతేమాత ము యు కంబు కాదు, 

మలీయు రత్నసింగునం దుత్తమ మం త్రి గుణం బులన్ని యం గానవచ్చు 

చున్నవి. ఆతండు బలవర్శాక్య మమునందు నిరువమానుండు.. నోపొల 

సింగు. ,పోయినపిమృట నతనీకంశి నధికుం డీకండు వచ్చెనుగాన 

మన కాలోబంబు తెలియలేదు. కానిచో మనము వలుపాట్ట వడ 

వలసిపచ్చును. ఇంతటివాండు మనకు లభింవండు. ఒక వేళ లభిం-చినను 

రాజభ్యక్టితత్పరుం డై రాజ్యంబును మనలను నిరపాయంబుగా రక్నీంపు 

చున్న రత్న సింహుని నిమా_రణంబుగా బొమృనుట యం క్రళార్యంబు 

కాదు. అట్టుచేయుట కొఆవితో తలగోకుకొనుటవంటిది, ఈరత్న సిం 

పుుండును దామోదరుండు నేశమెనచో మనకిడుములు న్ 'వ్రీంచుట 

నిక్క౦బు, మోకితన్నిపె ననుమానంబున్న చో గూఢము7గా నాతన్మిప్కవ 

రన మరయంచుండుండు. వట్టణముచుట్టు రతీశభటులనుంచి రత్నసిం 

హునకును మణీయొకనికి ను కర ప్రత్యు _త్తరంబులు జరుగుచున్న వేమో 

గనిపెట్లుడు. అందులకు. దగిన కాగితంబులు లభిం చిన చో? బిమట 

మోతలంపు నెరవేర్పవచ్చును. అని యిట్లు యరుక్రియంం క్తంబు7ా6 

బలికిన కుమారివలుకులకు మాణాడ లేక తలయూాచి యందుల కంగీక 

రించి యాయందంత మెవ్యరికిచాలియకుండ గు కముకావించి రత్న 

సింహునుదంతము గుమాంకనుగూడ నరయుమనిచెక్సి కాలము గడు 

పుచుండె. 
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తో ధానగరము తోధాసంస్థానంబునకు రాజధాని, అది నగరంబులలో 

లెక్క పెట్టందగినది. అందు భవానీ దేవాలయ గోపురంబున కౌన్నత్యంబున సీడు 

వచ్చునది ముజియొకటి లేదు. అవ్వురమందు రాజుగారిసౌధంబులే కాక వ ర్తకుల 

సౌధంబులుకూడ మిగుల నున్నతంబులై చూవజ కానందంబు నొలుపుచుండు. 

అందు మిక్కిలి వెడల్పయిన రాజవీ: యొకటి కలదు. అది యంగ డివీధయనియంం6 

బిలువబదును. ఆవీథి కిరుష్పక్క_లయందు మేడలుకప్ప నొకటయిన పెంకు 
టిల్లు లేదు. ఆ మేడలందు వర్తకులు మిగుల నమూల్యము_లెన వస్తువ లుంచుకొని 

యముచుందురు. వేయెల ఆ వీథీయందు విలువగల రత్నంబులు మొదలుకొని 

రృణంబువణికు గల పకా పనా రం నము చుందురు. ఒక నాడు వరకు 

లింటభోజనంబు చేసీ యెనిమిదిగంటలకువచ్చి తమతమ వస్తుజాతే మును బెకిగొని 

వచ్చి చుటు నుంచుకొని యట్రిటు తిరుగు చున్న బాటసారులను దిలుచుచు: దమ 

వస్తు? ల చొగడుచునుండిం. ఆయూ లో సారంగు: డనువ ర్లకుం డొకండు 

కలడు. అతండు సా ధారణవ ర్రకుండు. మిగుల గ్ఫూరుడు. అకనికున్నంత 

యాళ్ల మణీయొకనికి లేమ. వాడు మార్పమందు: చోసుచున్న క్రొత్తబాట 

సారులను వెదకుచుంవయును, వాండు మాటలప్రోఫ. వాని దు కాణంబు పెకి 

వచ్చినవాండు వస్తుఫుల కొనకుండపో లేండు,. వానికంఠధ్వని యద్భుత మయి 

నది. వాండు వట్టుబట్టలను, విలువగల నూలుబట్రల నమ్యుదుంనును. వాడు 

“అయ్యా ! రండు రండు. 'వెలస్వల్పము. ఫలమధికము. చౌకగా. నిచ్చుచు 

న్నాను” అని గంఫీరకంఠనినాదంబుతో చాటసారులను బిల్బుచు నము 

కొనాచుండె. అంత బాటసారి యొశం జామార్షంబునంబోవుచుం డెను. వాండు 

ముసి వాడే కాని బలిష్టుండు. వాండు చీలమండలుదగులునట్టు లొకప్టుంగర 

కా దొడిగొనెను. వాండు పెద్దధనవంతునిప లె: గన్న(ుచుండె. మలి మం 

వాం జాయూూారివానివలెం దోవలేదు. అంత సారంగుం జాపోవుచున్న బాట 

సారిని జూచి వానియొద్దనుండి ధనంబులాగనూపహించి “ఏమండీ ! బట్టులం 
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ఛొనరా 9 రండు గండు” ఆని కిరిచెను. ఆంత వాండును వచ్చికార్చుండెను, 

అంత, 

వ.---అఆయ్యా ! మీెపేరేమి ? 

బా... నాపేరు మహమదుసా హే బనియందురు. 

వ. మోరు బట్టలుళొందు రా థి 

ఖా....-అఆపును. మీకొటుమో(ద ఇ: బటలున్నవి ? 
ed లం ఈ 

వ,-=-పటుబటలుు విలుపగల నూలుబ*లు. 
టు ఆఅ జి, 

బా....మావద చెనా పట్టుబటలున్నవా ? 
@ ఊఉ లు 6౮ 

వ. ఉన్నవి. కీరీవెంకా! వటుబటలుగొనిరా ? (ఆన వాడు తెచ్చి ముంచు 
€ ల 

చెట్టును. వ రకు జాబట్రలం ప్సీ కన(బఆచును 

చా, (ఒక దాని(దీసికొని గణమెంక వెలకిచ్చెదరు. 
వ. (తనళ నీంకచెవ్నను? వీ డెంతకయిన. గొనునట్టులున్నది. ( వకాళ 

లు లో 

ముగా గజము మూ(డున్న రరూ పాయి. 

చొ.=మిరక్కు.టం బగు వెల ప్రై నావు, ఇది యింత వెలచేయునా ? 

వ,--సాహేబుగారు ! బట్రజూడుండు ఇట్టిబట్ల మళియెక్కడను దొరకదు, 

చూడుండు. చేనబద్దమాడను. ఇదినా క జహునట నాల్లురూ పాయిలిచ్చె 

దం నాకుం దెచ్చి పెట్టుడు. (అని పెగ్రే లో తపా యయాతి దీప్ యౌోా6 

బోఫఘను. 

ణా. మేము వర్తకులము కాము. ఎంకటికి చ్చెదవో నిజముచెపు. 

వ,-_.-మిరు మోకు. దోచినమట్రు క డుగుండు. కోవములేదు. 

చా. గజము కెండున్నరరూ పొయిచొవ్వున యిచ్చెదవా P 

వ. (తనలో గజమునకు రూ హాొయిలాభ మున్నది. తక్కిన యజరూ పొయి 

యిచ్చు చే మోదూకము. (ప్ర కాళముగా పాహేబుగారు! మోవంటి 
వారును బేరములాడుకు 9 మూండురూ పాబిలు చేసికొంకు రంను. 

చా.సరే. అౌ్రేయిచ్చెదను. కొలిచి చింపుము. 
య 

వ. ఎన్ని గజములు. 

ఇబా,._.వదిగజము లుండవలెను లేనిచో పొగాకు సరిపడదు. 
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శ్ న్, 

వ-__..(తబ్వగాంగొలిచ్సి యొకగజముతగంచి బాటసారి చేతికిచ్చునుం 

చా... పొగాచుట్టుకొందునా ? 

వ.(తన కధికలాభము వచ్చినందుల కానందముతో. చొంగపోయి చి 

త్రము (అని యంగీకరించును. 

బా.(ఆపటుబకను బాగాగాజుటుకొనున్సు. 

వం-అయ్యా ! యిాసారి మారు డిల్రీపొదు షూవలె నున్నారు. 

బా....వదీయద్దము. (ఆనితీసికొని మోసము చక్కచేసికొనున్ఫు వవ్వాలే ? 
బాగుగా వెప్పితివి. 

అని యాబాటసారి యానందంబున మునింగి వర్తకుని దుకాణంబుపం 

గూర్చుండి తన జేబులోనున్న పొగచుటదీసి నివ్వుముట్రించి పీల్చుచు నాధూమ 

మును వర్తకుని మొగముమి(6ద వదలుచు, మంచి మంచిమాటలాడి వర్తకుని 

సంకసీంవంజేయు దు నిఫొకగంటకాలంబు గడపె. వర్దకుందును మంచిమాట 

లాడి యాబాటసాఎకి సంతసము గగిగించి యింకను వానివేంనొనికవింవవలరరం 

నని యాలో నించుచుంజె. అంత నాబాటసాం లేచి, వర్తకునింజూ ది, “సాహు 

కారుగారూ! దయయుంచుండు పోయివచ్చెదను. 

వ, మాకి బృెడినా మేది! 

చా. ఓయీ! ఎన్ని మాట్లు పుచ్చుకొనియెద)? శ 

స.ఎ--వమి మారు చాకు సామిచ్చినారా! 

బా.....వమిఠా? సొమివకుండ బ్య నెట్టి చ్చెదపురా? 

వ. (గుండె చాదుకొనుచ్చు నమ్మశముపై నిచ్చినాను. అంతియకాని మాకు 

సొమ్లాళేదు. 

చా, నేను సొమ్మంత నిచ్చితిని. ఇంక మాట్లాడకు, నోటివం ాడును, 

అంతవర్తకుండు చేయునదిలేక (ఆదాం౦నిం బోవుచున్న ఠరొజభటులం 

బూచి జరగినయుందంతము. చెలిపి, మాసాము మాకిస్సింపు డని వేండికొని నాల్లు 

చగూపాయిల వారిచేతిళో, బెస్రెను ఆంత వారు సంతసించుచువచ్చి యాభా 

టసారితో నిట్లు సంభాషించిరి. 

ర్మాఎా-పీయి! నీ పేరేమి? 
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బా, నాకు తెలియదు, 

బా.....నాపేరు నాకు తెలియదు. చేనుచెప్పను. రమ్మనినచో ఠాణాకు వచ్చె, 
దను, 

రా,సరియె. నడుపుము. అక్కడ నాలుగు తుపాకి మడుగుపోటులతో 

సీవేచెపె ప్పెదవు. (అని నలుగరు రాజభటులు న్యాయస్థలంబునకు. గొని 

పోయిరి సూరథాను లానాండు వీరుపోవునప్పటీికి సింహాసనంబు పెం 

గూర్చుండియుండె అంతనొక రాజభేటు(డు పృభుసునకు నమస్కృ 

రించి యావృళత్తాంతంబు విన్నవించె. ఆది సూరధానులువిని తనయెదు 

టికి వర్తకుని బాటసారిని బిలిపించియడుగంగా బట్రకొని సామ్మిచ్చి, 

లినని బాటసారియు, సాస్టా లేదని ప ర్తకుండును నుడివిరి అంతసూర 

థానులు బాటసారి: జూ-ఏ సీచ్సీశేమి? సీవెచ్చటివాండవు! 

బా.జ=ఎనా పేరు నాకు తెలియదు. నా ననాన సలహ చెప్పను. 

నూ.నీసు చెప్ననిచో శికీంచెద. 

చా. న్యాయమనితో(చిన శిక్షీంపుండు. 

సూ,=--(రాజభటులంజూచి) పీయా! చూచెదశేమి! 

రా,---చిత్తము .(అన్సి* ఒక్కు_మా రాచా టసారి వెంబడి యోకని యొంటి' 

నశ మలు పీయుచుండ వాం డందుల కంగీకరింవక వారితోం బోర 

నారంఖించె. అంత రాజభటులు నల్వురు ేకీభవించి గటిగా మర్జిం 

చిరం. చాటసారిరోదనము చేయుచు, వ్మించుండు. శతీమంచుండు. 

నావృత్తొంతము చెప్పెద నని వేందంకొన నారంఖించె. ఇంతకుముందు 

తోస్తు కాటలో వాని మొలనున్న తోలుసంచియొకటి శ్రీ ౦దంబడెను. 

చ వ త గ సం (గృహింపజాచుదుండ మ! నొకరాజ 

భటుంకు చూచి పట్టుకొ నెను, a యాబాటసారి మిగుల నేడ్చుచు 

నా రాజభటుని వేతులోనిది నిర్భంధము వేందిసికొని, రాజసన్ని ధికించోయి 

యిట్లు విన్నవించె. “అయ్యా! చేనొక నేవకుండను, మా నివాసస్థ 

లము ఘూర్టర దేశము. ఇచ్చటికి దగరనున్న యొకగాామంబున ప 
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వులున్నారు. అచ్చటికింబోయి తిరిగి మా చేశంబున శేంగుచు నీపురంబు 

వచ్చితిని. ఇచ్చట వర్తకునియొద్దం బట్టువ న్రంబునుగొని సొామిచ్చి 

తిని, ఇంతకుందప్ప నాశేమియంంజెలియదు.”” అని దీనాలిదీనముగా 
చేడ్వసాగను. అంత రాజు వీనివైఖరి గనిపెట్టి “వీ; డనుమానపురు 

షునివలె. గన్నటుచున్నాండు. వీనియొద్ద ను త్రరంబు లేమయిన నున్న 

ఎమో గనుంగొనుండు” నాన .౦దు రాజభటులు వానిమూటనువిప్పి వరి 

నీల్రించిరి. కాని యందేమియుం గానరా లేదు. ఆంత రాజభటులలో 

నొకడు “నీయొద్ద తోలుసం చిజాాపుము. దాని(బరీగిలించి నీకొసం 

దము” అనివఠల్కైె. “ఆది చే నీజాలను అందు విలువంగలరత్నంబు 

లున్నవి. నాప్రాణ మైన నొసంగుదు. గాని నానంచి సిఃంజాలను"” అని 

బాటసారివలుకుచుండ విని సూరధానులు వాని కిట్టనియె. “సీయిోా | 

నీరత్న ములు మాకక్క_ఆ లేదు. సంచి యొసంగుము. చూచి యిచ్చి 

"వేరుం దము. 

బా... నాప్రాణ మందులో నున్నది. జే నీయను. 

సూ.---నీకు భయంలేదు. చూడనిము (అనివల్కి. రాజభటుల నియమించె 

అంత రాజభటులు వాని. బట్టుకొని "మొలయందున్న తోలుసంచిని 

కొని వచ్చి రాజునకిచ్చిరి. ఆది రాజు విచ్చిజూడ నందొక యు త్ర 

రంబు గన్ను. దానింగొని చదివిజూాచి యత్యద్భుతపడి (బాటసారిం 

జూచి ఓరీ! నిజమువెప్పెదవా? ప్రాణము రిచ్చెదవా? 

బా...(గడగడ వణకుచ్చు ప్రాణములరక్నీంచెద మని వాగ్టానము వెసినచో 

నిజముచెప్పెద. 

రా. చెవ్వు. నిను విడచి వెశైదను. 

బా.._.అయ్యా! చేను దా మోదరుభృత్యుం డను. నాపేరు శంకరుండందురు* 

ఆతని ఉమా జ చవొవ్వున నొకరు తరరిబు రత్నసింహునకొ సంగ యతని 

వలన సీయంం త్తరంబును సాని చున్నాను. 

భే | ఫ్రీ వ్ న కిం రా..__(విని పై థానలంబున మండివడి భటుని, జూచి) వ. రత్నసింహునని 

"వెంట సె కొొని:ము. 
ee 
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ఫే.......చిక్తము (అనివానిని వెంట నేకొనివచ్చును). 

ర. (వచ్చి నమస్కరించి దేవా! యేమినెలఫ? 

రా......(చుజచుఆ. జూచుచు నీకును చామోదరునికిని ను_్టరపృత్యు త్తరం 

బులు జరుగుచున్న చా! 

ర, లేదులేదు. పరమశశ్ర్రు వునకు ను త్రరము వ్రాయుదునా! 
; వ్ వ్ గ p రా:-..(డాత్తరమును జూపి ఈ వవ్రాలివరిది: 

ర,_--(జూచి) ఈచేవ్రాలు నాదానివలెనున్నది. కాని నాకీసంగతి యెంత 
మాత మునుంజెలియదు, ఎవరో దురారులు నాచేవాలుచేసి యుం 

ల ౧ WW 

దురు. 

క్ల సందు? రా,_దీనివ్రాసినవా రెన్టరు! 

ర. నాకు చెలియదు. 

రా. తెలియదందు వేమి ? నిజము చెప్పుము, 

ర.=-సృప్రమాణం గా వచించుచున్నాను. నా కెంతమ్మాకృము దీనిత శ్రమం 

“తెలియదు. 

రా.(బాటసారిం జాది) ఓయీ! ఈయంం క్ర మెవ్వరిచ్చిరి? 

చా. (రక్నసింహుంజూాచి) రయూూరకుండును, 

రా.నీకు భయములేదు. చెప్యము, 

బా. రత్న సింహుం డిచ్చినాండు. 

రా,=ఎ-ఇదడివాసీనవా శివ్వరు? 
టం 

చా... రూధనసీింగుచే వ్రాయించినాండు. 

రా,(భటునిజూచి) ఓరీ! మాధవసింగును దోడ్రెము. 

భ._చి త్రము. (అని పోయి గొనివచ్చును 

మా. (నమస్క_రించి జేవా! వమినెలవు? 

రొ._ఈయు వ్రరంబు నీవు వ్రాసినదికా దా? 

మా... అవును నేవాసిన బే, 
వశీ ఆ ల రా... ఇట్టి రాజ ద్బోవాపుట్టు త్తర మేల వ్రా సీనాఫు? 

మా. ఏమిచేయుదు. అధి కారి చెప్పినప్పుడు చేయకున్న బాగుంశుకా! 
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రా. ఎవ రఠరాయధి కారి? 

మా.---గక్నసింహుండు. 

రా. గక్న సింహుడు సీచేత నిదిహ్రాయించెనా? 

మా.-._అసును. ఈవృ త్తొంతమును దమకు: చెనియకుండ రవాసృముగానురప 

వలసీనదని నాకు. గొంతసాము సీంబోం7గా చేనంగీక నింపలేదు. అతంజే 

ప్రాయించినవాండు. 

మా. ('క్నసింహుంజాచి) వఏమిచెవ్వుద న ? 

రం---అయ్య్యా! ఈయందంకము నాకేమియుం చెనియదు. (ఆనివళశ ౩ మాధవ 

సింహుంజూచ్చి ఓరీ! దురాత్గా! ఈయుక్తరము సీచే 

మా.=-ఆపఫును ర్రాయాంచినావ్రః 

వ్రాయించితినా? 

ర. (రాజాంజూచి) అయ్యా! ఇది యత్యద్భుతంబుగ నున్నది. ఈబాటసారిని 

జూచినటయిన నాకు 2 వీలేదు, ఈయు తరంబుగూడ నే వాయ 
న్ కం కి 4 

లేదు. చ్రాయింపలేదు, 

రో.సోనిము, దామోదరుం డేదబిన యు తరంబు వానెనా? 

ర. లేదు లేదు. 

మా,---(రాజుంజూచి అయ్యాక ఇకం డసత్వ్న మాడుచున్నా డు. ఆయు త్ర 

రము నతడు దాంచినా.డు, 

రా. (గక్నసింహుం జొచ్చి నీమి చెప్పెదవు? ఆయు తర మెక్క-డ దాంచి 

తివి? 

ర... అక్కటాఃళి ఆయు క్షరంబే యెజు:గను! డాంచినస్థల మెట్టు చెప్పుదును? 

రా. (మాధవసింపవుంజూచి ఆయం త్త:మెవరు దాంచిరో యెలుగుదుచా? 

మా. ఎలుంగ కేమి! రత్న సీం గే దొచినాండు. 

ర....-(మాధవుంజూచి) ఓరీదురాతా! చేనాయు త్రరంబును దాంచినానా? 

మా..___దాంచినావుకావా? 

రన కసత? 

మా.నీను పంహకొను పొన్న క్రిందనున్న తోలుసంచిలో. 

ర, (రాజాంజూచ్చి అయ్యా! ఇదియంతేయు మోసముగానున్న డి. ఆతోలు 
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నంచి చే చెలుంగను. దురారు 'లెవ్వరైనం గిట్టక నాగ్భవాంబునం 
=ళ ౧ మలా లు 

'బిట్టినారే మో! నాకు బెలియదు. 

శా.---(భఛటులంజూచి రత్నసింహుని వానిమందిరంబునకు.. దీసికొనిపోయి 

యతనిపాన్ను (క్రిందనున్న చర్శభ (న్మ్రికను గానిరంను. 

భ,_చి త్రమశు చేయువారము, (ఆని వరికి రర్నసింహుతో.హాడ వాని 

మందిరంబునకుంబోయి. పొన్ను క్రిందనున్న యాసంచిని గొనివచ్చి, 
9 2 రాదాన కిత్రురు ఆంత రత్న సింహుం డాళ్చర్య మగ్నుండే మొ నువజి 

యుండు. 

రా.-(దాని విచ్చి ఉఊత్తరంబు నొకదానిందీసీ చదువుకొని (తెరలు తెరలు 

గావచ్చు కోవము నాంపికొని రత్నసింపుంజూచ్చి ఓరీ! దురాత్తా! 

రత్నసింహా! రాజ్యంబు జయించి నీవ్రను దామోదరుండున వంచుకొొ 

నువారలా? మివంటికృతఘ్ను లను మణీయెవ్వరి(గానను. ఇంత కాలంబు 

నాద్రృవ్యంబుం దిని తుదకు నాకుర్తుక నే గోయందలంచితివా? సీ విటి 

వాండపని నే మొదట సే యనుకొన్నవా:డను, ఇందుగుఆించి యేమి 

ర.( చేతులు జోడించి జేవా! దై వసాశ్షీ గాః జెవ్వచున్నాను. నాకీ నం 

దంత మేమియిం6 చెనియదు. మాధవసింగు నామందిరంబునకు. బలు 

మారు వచ్చుచుండుట గలదు. ఈమాధవసింగు చా మోదరసీంగు లై క్వ 
మొంది యూాకార్యము వసినారేమో? నాశేమియుం చెలియదు. 

న్యాయంబఒును బాగుగం బఏశీలింపు:డు. ఎవ్వునును దమ ాక్ఞ్యకు 

బద్ధుండ చే! 

రా._-ఎందుల క్రీనక్క_వినయంబులు! నీగ్భ్ళవామందుం బ,వర్థిల్లిన కార్యంబు 
నీకుంబెలియదా? మాధవసింగును బాటసారియం చెప్పుచున్నారు. అవి 

యన్ని యు నసత్య ములనుకొందము, వారు తరంబులం చెచ్చి నీగ్ళవాం 

బున నుంచిన నుంచవచ్చు. కాని నీచేడం జే వాలు చేయింవలేరుక దా? 

కావున నిదియంతయు సత్యంబు. నీచేవాలే యిది యంతయు సత్యం 

బని స్థాపించుచున్నది. పరీ దుర్గార్గా! ఎ౦తవని చేసితివి! ఇంకటి 
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దుష్టుండవని యొలుంగ నే! ఆధి కారంబి ద్చినంతమా త,మునం గన్నులు 

తల శెక్కినవి. ఆందువలన యం కాయంం కంబు లెలుంగక రాజద్రోవాం 

బు చేసి రాజ్యాభిలాషి వెలివా! నన్ను జయించి నారాజ్యంబు దీసికొన 

నివంటివా శెందటు కావలెను? నూగధానులు దుర్భలుండని కలంచు 

చుంటివా? మణీ౫లు నీవు రాజ దో పివి. నీవు సద్య(ోవధార్తుండవు. 

నీప్రాణంబులు పుచ్చుకొనవలనీన దే కాని, నాకు ముఖ్య న్నే హితుండును 

వృద్ధుండు నగు మాతందడ్ర మొగంబు:జూాచి యట్టులొనగ్న నివ్రవడ 

కున్నాను. ఇట్టివాండవు పురంబున నుండరాదు. కీన్ఫుంబుగ లేచి 

పొము, నిన్ను తమించితిని. (అని భటులం జూచి ఓంయా! వీనిసంప 

దలన్నియుం6 బుచ్చికొని ముండనంబు గావించి యూ శేగించి కట్టుబట్ట 

లతో. బురంబునుండి వెడలంగొట్టు:డు (అని యానలిచ్చె). 

ఛ.ది త్రము. అ్రేచేసెదము (అనివానిం నొనిపోదురు. 
ఆంత సూరధానులు బాటసారిం ఆాది వాడు వర్తకుని వంచించి 

యుండు ననితలచి నలిగి పొడయియున్న పట్టుబట్ట నిప్పించె. పిమ్మట రాజు 
చాటసారిం జూది. ఓరీ! నీవు బలుదుర్థార్లుండవు. సీవు యావజ్దేవంబును 

కారాగ్భవాంబున నుండందగిన వొండవు. ఆయినను మొదట జేసిన వాగ్గానము 

చెల్లించు నిమిత్తము నిన్ను విశుచుచున్నాను. ఆనివాని వదలివేనెను, ఆంత 

వ ర్తకుండుశు వట్టుబ దీసికొని కనకులాభంబు లేకపోవుటయుగాక మొదటి 

వెలయయిన వచ్చునో రాదోయని విచారం చుచు: వనయింటికి:బో యె, పిమ్మట 

సూరధానులం మాఫవసింగును ఊమించి రాజ్యమును దానే స్వయంబుగం 

జూాదికొన నారంభించెను. 

Pm త్తు 

ఇఖుర్రి పదుమూ:డవప,కరణము. de 

అలాల ప్ప పంచంబునంగల జీవరానులన్నింటియుందు సర్యసమక్వం౦బును, 

సమానకృ పాగసంబును గలవాడని యొన్నంబనుచున్న భగవంకునికి సయికము 

పక్షి పొఠంబును గ9వత్టంబుం గలుగుచుండ: దక్కుు6ంగల మ స 

సంగతింజెవ్ప నేల? లతోచనగోచరంబులగు బజీవజంతు లన్ని (టిని దానే పుట్రించు 
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చుండుటం బట్టి యిళ్జఫ్రలంచణు నాకేనికి: బిడ్డలవంటివారేక దా! ధారుణిలో 

మోటికగు మానిసిససాతము తన సంతతిలో “నొక్క నినొక్కరీతిగ మలో 

కని మలొక్కరీతిగంజూడ నోడునని చప్ప నొప్పునప్పు డసాధారణ ప్రజ్ఞాం 
డును, సర్వజ్ఞుండును, సమ స్టనద్దుణ'భా స్వరుండును నగునీశ్వరుండు తన సంత 

చియగు నీబీవితతిలో నొక్కొ_క్క-ని నొక్కొొక్క-విధమునం జూచుట యన్యా 

యంబని చెప్పుటకు సందియమున్న దా! కొందయి ధనదునెన ధిక్క-_రించు ధన 

వంతులు, మటికొందణు కదుపునిండ నొక నాడైన: గూడెజుంగని నిరుపేదలు 

కొంద అోరులయంు నురులనైనం షీయింవ:౭గల యధి కారముగలవారు .ఒక కొం 

దలు స్వ కాయకప్రార్టితం బగు విత్తంబు నువయోగించుచు. దనయింట గుడిచి 

కూర్చుండ నెన స్వాతంత్ర న్రములేనివాగిల చూడుడు! సృష్టీయెంత విషమ 

ముగా నున్నదో! దీనినంతయు జక్కంగం బిశీలింప భగవంతుని వతీపాతం 

బు వెల్లడి కాక మానునా? పోనిము ధనవంశులగు మానఫులైన బ్యుగలిగి నిరు 

"పీదలను దమసోదరులుగ నెంచి దయయుంచి పోష్షింపక, కఠిన హృూదయొ లై, 

యదయులై, కజికుటముల బోలువచనమ్యలచే గంటెనర్నుచు ధనజనితమ 

దాంధులె డ్రీిందుమోందు చూడక వ మ ఆధి కారియగు వాందును, 

నధి కారవదమైక్క_(గచే గరువము తలశెక్కుట చ నొరుల తృణంబులవలిం 

జూచుచు “చేను నొక భృత్యుండ నే” నాపెయధి కారి నన్నుఃణదూల వలికిన 

పుడు నాడెందం'బెంకకుందునో, నేను నా క్తిందివా”ల వదురునవ్వుడు వారు 

నకేవగతురుదా? యనియోళంపక తానే వభూ కముండని విజ్రవీగుచు 
లు (yy వో లి 

మావంటి చిన్న యుద్యోగుల సక తము పలు పాట్లు ఫపొందంచుచుండువార అథి 

కారులట? మేము భృత్యులమఃట. మేము మాకగణీయరి.ఎల ఇ వేర్నుకొ 

నుచున్నను, వారి యింటివనులన్నింటిం గూడ నొనర్చి రా © ందివంబులు వారి 

వెంట కుక్కలవలె దిరుగవలెనంట. ఇరా! ఏమా! యీదు' న్యాయము 

“మొన్న వచ్చినాడొ లేదొ'కాని యాపాడుముండకొడుకు రాజాన్నుగ్క గ వాంబు 

వడసి చిరకాలమునుండి ras గనిపె పెటికొనియున్న మమ్లు నలక్రమించి 

సర్వాధికారము తనదేయని ' వజిలుచున్నా (డే? అక్కటా! "ఈదురొరుండు 

మాదృశుల ప్రాణవాయం పుల వారింవం ద్రాచుపాముపలె చాపరంవెనే! మాటి 
మాటికి నొడయనితో జెప్పి యుద్యోగములూడ 'బెజుకుదునని భయపణు 
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చుచు మాచే నన్ని కార్య ముల జేయించుకొనుచున్నా డు. మే మిభ్లొనగించు 

చున్న ం౦దుఒకు మాకింత యన్న ము కడుపునిండ నొనంగన మెసంగి యాబదయి 

ఇన్ని కర్టంబుల_నైన నవలీల చెజ వేర్చమా? ఆఅందులకింతయయిన చనెదనెంచండు. 

చృతిదిన మొక్క యె త్త 'మువ్రాసి మాకిచ్చి వ చలిగ్రామం: మునకు మము దగులు 

కంక ఈవమధ్యను తో ధాకుహేయి దీర్గ ప్రయా ఆము జేసి వచ్చి తెని. కాళ్లు 

లాగుచున్న స. మజఆీయొక్కని నాకు మాజణుగ నంపుమని యెంక 'పాగ్గించినను 

నిర్ణయం జై జనకం నో భృత్యులండ అలోను విశ్వాస పాత్ర్తుండన ట? ఈగ 

హాస్యం పుటు త్తరంబును చేపే కాొనిపోవంయున.ట? హా రావభీవచ్వతంబులలో 

నున్న భీల్ల వాటి యెక్క డి మాళవ జేశ మెక్కడ? ఇంషతదవవయనంబు లండు 

దినంబులం జేయనగు చే? గమనాగవమనంబుల కధమము నాలుగుడినంబులై నం 

బట్టదా? ఆ౩ఠినవ్చూదయం౦డు శంకుడినంబులేకే బతెమొసంనుకదా? 

తక్కిన రెంశు దినములెట్లు పొట నింపుకొందును? నాకిచ్చెడి నాజురూక 

లలో నీ తోవబ తెమలకుంగూడ 'నువయోగించుకొన వం సీవచో నింటనున్న 

యాలుబిక్డ Ms లేక మలమల మాడవలనినవారేకదాి న కృ౦దివంబులు 

వలు పాట్లు బడుచున్నను డిన్నంతయన్నం.౪ లఫింవనిచో నింక నెట్టు స్రతుకు 

దును? భా రగ్ధాపుత్రైదుల నెట్లు మనుపుదును? ఈబ త్రెమునే. డినద్వయింబునకు 

సరిపుచ్చుకొ నెవనని ౦౧ఎవ్వినం.-న( డదనణా*ందాను నసొణుగుకొనుచు, నుమా 

'లేంబపిపత్సరం మలు ప్రాయుమొగ ల యొక మానిసి (చ, రనాణము చేయుచుం 

డెను, జగ మంధ కార న కాక మన్నె యుబేనెక గ్రామంబు చేరం 

దలంచి క డువడిపో;; చుండుట చేత ముందుకట్లు నిగడింద బి *నదృష్షి వెనుక 

తట్లునకొక సారియైనం బజవచేలేదు. అతని క్ర 'యంతయుు వీనులవిందుగ నతి 

కుతుకంబున వినుచు దవుదవ్వు లనుండి 'వెన్నంటిపచ్చు చున్న యొక పురుషుం 

డాతని సంబోధించి యాతనితో నిట్టు సంభాషించె, 

చా._నీవెందులకయి విచారించుచున్నావు! సీచర్నికృ విన్నంతమ్మాత మున నే 

నాహృదయాబు నీరగుచున్నది. నీవెవడసు? ఎచ్చటికిం బోవుచ 

న్నాపు? 

ము, (ఆదినిని నిశ్నేప్తితుండయి తనలో అక్కటా! నావృత్తాందేము వీనికిం 

చెలిని నేమో? ఎవ్వరు లేరు దా యని వెనుకముందులు చూడక 

6 
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గట్టిగా మాటలాడ. జొచ్చితిని. మవోరాజుగారి య హని మిగుల 

TT వీ డీయుదంక మే వై మెన నాకుటిలాత్తున కుం దెలియ. కేసి 

నచో మండీవడి నన్ను ఛిక్షీంచిన శీర లేనిచో నుద్యోగము శాన 

నాడ బేలుకును. కనుక మునుముందు సీతనియుదంతము చెలిసికొని 

నావాక్యంబు లీకనికిం బూ రి7గాం "జెలిసినచో ేరతోం జెప్ప వద్దని 

బ,తిమాలుకొనవ లెను, తెలియనిచో నపాయము లేనేలేదు. అని నిశ్చ 

యించికొని (వ్ర కాశముణ్భా అయ్యా! నాయడిగిన పృశ్నల కుక్త 

రంబు లిచ్చితిశేని ఏ పీమట నాయుదంకంబు( జెప్పెద. 

శూ దస గుమ. నారు( ar బదులు చె ప్పెద్మ 

ము. నీ వెవండవు? 

ఖూనీ ర జపుత్వే తృండను. 

ము. (తనలో ed రాజపుత్తుండనని వలుకుచున్నాండు, నేనెవ్వఎనిం 

తవజకు నిండించిగినో వాడును రాజపు త్రుడే, ఒకవేళ నామాట 

సీక్రనికి వినంబడియం౦డునే మో! తెంసికొ చెద. (పృకాశముశా) ఫీ వెంత 

దూరమునుండి నన్ను వెంబడించి వచ్చుచున్నాా స? 

చా, ఇప్పుడే నిన్నుంకలిసికొంటిని. “న క్షందివములు కష్టవడినను దఏిన్నంత 
న తిండి లఫింవనిచో శోట్లు బ్రదుకుదు” నని వల్కునప్వుడు నిన్ను సమీ 

ంచిలిెని. ew 

ము,---(ఆలోచించి తనలో ఆ? ఇది కడవటం బల్కి_నవాక్యము. ఆప్పటి 

నుండి నాదురవస్థను గుణీంచియే విచారించిలిగాన యాయుద్యోగ 

న్గుని దిట్ట లేదు. కా“ న న. న పాొయముండదు. (వ, ₹'శముగ్యా 

సేవెళ్ళ్యడనుండి వచ్చుచున్నాన శీ 

బానే గద్వారు దుర్గ మునుండి. 

చుట కటట చో, చున్నాష? ప 

ఇభా...మా నివాస నస్థలం బగు జయపురమునకు. బో,చున్నాను. 

ము.---(కనలో) , ఈప్రాంత మువాండు కాడు గాప్పున నే భయపడ నవసగము 

లేదు. (క కాళము గా) గద్వారున కేల పోయిత్సివి? 
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చా... అచ్చట నా మేనమామ యున్నాడు. అకనింబట్టి ముపో యుంద్యోగము 

నం పాదించికొన వలెనని. 

ము.--నసరియె, చాకీయ' ఇ ప్రాంకమునం దోడై నందులకు మిగుల సంతసీం 

చుచున్నాను. 

బా. నేను నే సంకసించుచున్నాను. మా నివాససలమెక్కు డ? 

ము.---మా నివానసలము మాళవడేశము. 

బా.....మా రేకులజులు ? 

ము.---మవామ్మ దీ యంలము. 

8 

చా, అక్కడ నీ వేయుద్భోగమునం మున్నా, ! 

ము.---నీమిరోయిప్యోగము? కాటి యుద్భ(ోగము. ఆదేళాధివతి సేవ 

అము తాకని?! 

ము. జ త్తరములం బట్టుకొని చేశ దేశంబులం దిరుగుట. 

బా. ఇప్పు డెచ్చటికం బో. చున్నా శ 

ము. _ఫల వాటిక కు. 
య 

బా. ఏవనిమోంది? 

కుండకు. 

దు. మారాణా కూంతురునకు బెం? ; మును. రాజునకు ని తూ డవ పిల 
న. ల క 

నాథుని దిలుచుటకు. 

బా... ఉ త ్ మమేమియుంం నొనిపోలేదా? 

ము, లేదు. 

చా, మోరాబజా గారియొద్ద దా మోవరసిం గున్నాందెని విన్నాను, శేమము7ా 

నున్నా డా? 

చు. దొ మోదరసీంగును నీ వేమెయింగును ? 

చా...ఎఅలుయగ కేమి? అఆతండు మౌచ్చు మే? 

ము, ఆట్టయిన, వీరిని వారిని ననుసరింప చేల 9? పోయి యాతని నా శో నుం 

జాతా 

వా,-..ఆశ్రయించిన నేమగుళ?ి 

చు... గొవ్న్చ యుద్యో గ్య మిప్పింవంగ లండు, 
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చా. అట్టి సామర్ల మాతనికి గలదా? 
గ లి ఇ ఇల ము, లే కేమి! మావభు వాతని యిష్టానుసారము7ాం బవ ర్రించు. 

బా.-.-ఆవా! వమిాశీ నా పుణ్యము? నాయదృవ్ర వశమున నే నిన్ను బొడల 

గాంచితి, చేడు నునినము. మాదామోదరు వృత్తాంతము తె'సీనం 

దున మణీంత సంతసము 7 లుగు చున్నది, 

ము.ఎా=మా దేశ మెప్పుడు వచ్చెపరు? 

ఆని యిట్లు వీరు చుసంగించుకొనుచు నడచుచు. బోయి యొకకుగ్రామ 

మునుజేంరి. ఆప్పటికి సూర్యుం డృస్సమయంబునొం బె, అందుచే నాగ్రామంబున 

నుంటయు యంచితంబని భావించి రాజపుత్తుండు మహామదీయంున క్రినియొ. 
“ర్ రురా!! వివ్వుడు భిల్ల నాటిక కుబో తప. ఈప్రాంతంబు లడపష .లవేం గడలు 

కొనుచుండుటం బట్టి ఇా రాలాదిఫూతుక మృగభూయిష్టంబగుట నిక్కంబు. 

ఇయ్యాదనుగూడం డిమిరావృతంబె యొట్రిదిట్టరికైన ఖీతిం గొలుపుచున్నది. 

ఇటితం వాంటిగ చేయుట వ్రేయస్క రెంబు గాడు. ఈర్గాతి నీగ్రామంబునం 

గడపీ గయువాత లేచి యరుగుము. నేన, నట్లు యొనింతు, పిమృట సీయిష్ర౦” 

బనియూరకున్న వ స జఉజాళనివచనంబులు తనకు హితకరం ౨గా దోంచు 

టచే నానేయి నచ్చట(బుచ్చుటయు త్తమంబని తలపోసి యందుల కంగీకగిం 

చెను. ఆంత వారిరు; రు గ్రామము బ్ర వేళించిరి. ఆగ్రామము మలినపదార్థిము 

లకు నిలయ భూత మెయుండి రోంత పుట్టించుచుండెను, మనబాటసారు లాగ్రా 

మమునకుం బోయిన కాలము వేసవికాలము కాన వారదృష్రవంతులని మెప్పు 

వలసియాన్నడి. లేక వర్ష కాలమం జే యాగ్రామము చరినఃో నయ్యూరనివ 

సీంచుటకంశు న'్కకకూవమున నిపసీంచుట యుంచితమనితలంచి యందురు. 

అట్లు గానిచోం దిమిరావృతం బై, ఘాతుకమృగ సంకులం బగుటచే ప్రాణాపా 

యక రం భె, ఛయంకరం భబెయ.న్న యడవిలోనెన నిద్రింవందలంచిన. దలం 

తురుణాని యాయూారెనుండ నిప్రపడక యుందురు. ఆగ్రామంబున నొకటికండు 

మ్యాత్తమే సెంకుటిండ్లు గలఫు. కాని కక్కి నవన్ని యు బూరిం'డ్లో! ఒక 
యింటి కై నం గూర్చుం డందగినం తయ రుగు లేదు. ఆయిండ్లయిన వేబువేయుగా. 
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నుండక కి శ్కీర-రిసియుండె. రెండుగజములయెత్తు ల ముండ్రకంచె యుకటి 

ప్రశియింటేచుట్టు నావరించియంంం డె. అయ్యిది యరణ్య ప్రాంత మగుట చే 

ఫోకుకమృగంబులకు భయంబుచెంది తూ శ్రా వాసులు త్రమకమవనులమందలం 

దమతమయింగ్రయెదుట నే గట్టు చుండుదురు. ఆందు చే విస్తా'మెన దుర్వాసనకు 

జావెయంండె. ఆగ్రామమందున్న యొకయింటివాగికైన పరిశు భ వాయంంవు 

లభింపదు. ఒకవేళ వరిశు భృవాయంంపు “పెశుండివచ్చినను నాగ్రామసం పర్క_ 

ముచేం జెడుననుటకు సందియంబులేదు. మణియు వీథులొకప్పుడు దుడవం 

బడమిచే మలినవస్తువులతో నిండి కాలిడుటకైన యర్హ్శత లేకుండెను. మన 

ఇబాటసారు లిరుపుకు నగ రంబులందు. దిమరువా “లగుటం బటి యాగ్రామంబు 

చూడగనే యారా రి, యం బెస్టు నివసింవంగలుగుదుముని తలంచుచు దుర్వా 

యువు అోేనికిబోకుండ నిశ్వాస వాయువును నిఫోఢించి కొంతదూరమునడచి 

యాగ్రామమునకు జీవనాధాంంభైేన యొక తటాకం బెడంాంచిరి 

ఆయూరివా రాతటాశజలంయిను స్నానపొనానుల కరువతమో గించు చుందురు 

ఆకబాకంబునకు రక్షకభటులు లేకపోవుఎవే నంవయు విచ్చలవిడిగ నందు: 

జొచ్చి యా:దుళలాడుచు వ్ర మైోలనం.ఎల నొనర్బుచుందురు. ఇంలెయ కాక 

యాయూూొరిపనులమందలుబాడ నందుపిగ నిహారించుటంబట్టి యుదకము 

మిగుల చెడియంన్నది. ఆధయంందక౦ంబును యాయూూ3 వా "మృత ప్రాయంబుగC 

దలంచి కొనిపోయి పానానుల కుపయోగించుచుదురు. మనబాటసారు 

లాయుదకంబునకు- రోత: జెంఏ మ౭కీకొంకదూ ము నదచునప్పటికి రచ్చ 

చావడి యిగటి ₹ానంబడియొ. అయ్యాది గ్రామములోని వ్రతిమందిగంబుకం 

కెను మిగుల శ్నుభ్రముగానున్న ది. దానిని గన్నులవిందుగాం జూచి యందు 

విడిచిగి. అంత రావపుశ్తు ౦డు తురకను కాంచి *“*యూాం.కలి మిగల బాధించుదు 

న్నది. ఈరా తి యెట్టయిన వంట చేసికొని భుబింవనిచో శేపు పనునంబు 

చేయుట కష్టము నీచే మీ యాలళోచించిలివి” నాపుః:డు వవమలోఖియగు వాం 

ఉాతని వచనంబులు తనకు హితకరంబుగాం దోంచుటచే నారేయి నచ్చుటః: 

బుచ్చనిశ్చయించి యప్పటిభోజనంబునకు నతనినుండి యేమైన లాగవలెనని 

తలంచి తన బీదతీకము చెలువ నతండు కరుణా". సార్ద )చిత్తుం డె వానికిట్టనియె. 

*కీయోా! అందులకు నీవెంఠమ్మాకృము వగవకుము, నాయొ( బదిరూకలున్న వి. 
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ఈపూాటకు నీకు భోజనంబునకుం దగినసామ్లు చేశే యిచ్చెదగాని యీయూార 

బూ టకూళ్గ యిల్లు లేదుగాన నీశందురూపాయిోలు గొనిపోయి మనయిరువు 

రకుం దగినవస్తుజాతము గొనిరమని పంప నాముదుసలివాః డత్యంత సంతో 

మోశ్రాంతస్వాంతుం డై యశనియంందారత్వము నర్మించుచుంబో యొను. ఆయూార 

కొనుటకు సస్తుజాతము నమునది యొక్క_దుకాణముమ్మా త్రమే యుండినందున 

నావ రకుండు రూబ్యమునకు మూండురూజబ్యములు లాభ ముచూాచికొని యము 

చు మోసంబున జనులకుత్తుకలు తరించుచున్నను, నది తెలియక యాయూారి 

వారందణు వానివచనంబు వేదవచనంబుగా నమి యతం డెంతచెప్పిన నంత 

సౌమును జెల్టించి పోసుచుండుటచే నితం జాయూరు చేరునవ్వుడు మిగుల 

దరి దు*జైనను కొద్రిదినంబులలో నె కు బేరతుల్యుండాయొ. అందుచే నతండు 

వలురక ములగు వస్త- లం చెప్పించి వాణిజ్య మభివృద్ధి చేసియుండుట చే నాతని 

యొద్ద వస్తువుల. గానకపోయినను జూచియొన సంతోషించవచ్చునని యా యూూారి 

స య. బెక్కం డ డ్రక్కడశే కాలముగడుపుచు నుండుటవేతను, కొన 

వచ్చినజనంబులుగూ డల బాట్లుముట్టియుండుట నే చేతను మనబాటసారి యం 

తో నేవటికిాని వస్తువులుసం పాడించి ధర్మశాలకు రాలేకపోయొను. పిమ్మట 

నీయిరువురు బాటసారులును వచనముగావించుకొని భుజించి యిష్టక థాలాపం 

బులం గొంత కాలం... పుచ్చునప్వుడు రాజపుత్తున కామహమ్మదీయంం౦' 

డిట్టనియె. 

“అయ్యా ! మిరు నాకుంశేసీన రుంంవ కారంబు వేయిజన్మ్యంబుల క్రై 

నను మజవను, ఈరాత్రి నాకు. దగినంత సదుపాయము చేసినందులకు నేను 

మిగుల సంకసించుచున్నాను. కాని నాకోర్కె._ యింకి "కటి యున్నది, ఇఆఅ మే 

ర్చవలెను. సారాయిత్రావి చాలకాలమెనది. నాయొద్ద సాము లేదు. వయమెన 

నిచ్చినచో. జాలసంతసింతును.” అని వేడుచుండ రాజపుత్తుం డాముదు 

సరియందు దయ.:దలంచి యెనిమిదణాలి చ్చెను. అంతవాడు వరుగువరుగునం 

బోయి సారాయికొట్లు చేరి యాదవ ద్రవ్యము వాని చేళలోం బెట్టి సారాయి 

తృ ప్రీగం ద్రావివచ్చి రచ్చసావడిలాో? జేశిను. విమట వా(డు కొంత నేపు 

వికారపుేష్టలు చేయుచు. మైమజచి నిద్రించెను. రాజప్పుత్రుడు వాడు 

మదోన్మత్తుం డై యుండుటచూచి యాముదుసలిము*-ట నెవైన తస్క-50తు 
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రేమోయని జాగ, త్తవజిచి సుఖంబుగ నిద్రించి (వృభాతంబునలేచి వాని 

మూటవానికిచ్చె. ఆంత వాం ణామూట శెకొని వానిని నులించుచు నొండి" 

రుల వీడొ్క్క-లిపిహొని త్రమమార్ష్శంబుల ననుసరించి పోయిరి. 

mm ———™—™—ా 

గద్వాగుదుర్తంబున మనోవారంబగు నొకపూ:.పోంట కలదు. ఆయ్యది 

పఫపాూందోంటయని పిలువంబడుచున్నను, గేవలము పూమొక్క_లశే కాక సుంద 

రంబులును ఛాయా ప్ర ధానంబులగు సృతీంబులకు(సూడ నిక్క_.యె యుండె. 

తమరాజు పృ తిడినము వివారింపవచ్చుచుండుటచేం టోంటమాలీలు మొక్కల 
కుందాచినంతజలము క ట్రుటయందును, నెష్పువువడిన పండుటాకు లవ్వుజే 

తుడిచి పాజ వెచి శుభ వటిచుటయందును మిగుల శ్వద్ధాళుప్పుల్తె యయంందుటం 

బట్టి తోట మిగులన ఖివృద్ద్ధిలోనికి వచ్చుటయేకాక యం చెందుజూచినను 

గనువాకి గన్నులవంవ.పుగా నుండెను. అందొక కో సేరు కలదు. అయ్యది 

యొల్లవ్వుడు నిర్శలజలవూరికం బై యాఫూఫలతోంటకు జీవనమిచ్చి పోషించు 

చుండుళు, దానితీరంబులు చక్కని న్టతాతివలకల చేం గట్టంబడిన సోపాన 
వరంవరలుక ల వై చూవభజుల కానందము గొలుపునవియు, డిగువారికి నుఖము 

గలిగంచున వియం నై యున్న ని, ఇంకే కాదు. పర్వ పౌతంబుచేం దీరంబుననున్న 

మన్ను గరగి యందులోంబడి తజ్జలంబు కలుసుక్సమందకుండ గాపాడుటలోం 

గూడ సమర్ధములై యంున్నవని జెప్పవలసియున్నది, ఆ కాసారంబు దక్షీణ తీరం 

బున నుందరవముగు సొధరాజం చొకటియివ్వచుండె. తక్కిన తీంంబులందట్రి 

సౌధంబులు లేసు, కొని జాలీలతాదులచే నావృతముల్రై తము చేరువారికిం జల్లం 

దనంబును సౌరభ్యంబును నొసంగు చున్న పూవందిరులు మాత,దుక లవు. 

ఆవందిరుల[క్రింద వటిక జావలకల చే నమర్ప్చంబడిన తిన్నె లుకలవు. ఆ వేదిశలందు 

గుూర్చుండవచ్చువారికిం దదువగిధాగ మందు. బ్రాకియున్న జాతీలతలు వికసిత 

కునుముంబులుకల వె కనులకు విందుగొలుపుచుండగా నాకాసావంబు మోద 
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నుండి చ్ర,నరించుచు. దరంగ భంగంబులచేం మోందికి నెగయుంజలవరమాణం 

వుల వహించి చని మందమారుత మాలింగనముచేసి తనమి శ్రృభావమును వెలు 

వరించుచుండును, పహరా. నారు లంచం వారికానందము గొలుపు సలంబు 

లం జెన్ని యో౫గలపు. రాజుగారు వచ్చినప్పుడు కాక తదితర కాలంబు లందొ 

దుర్తంబునందలి వారుకూడవచ్చియందు నివారించి తజ్ఞని తానందంబునంది పోవు 

చుందురు. ఈవ్రూవులతోంట వృథ్వీరాజు గద్వారు దుర్గము వశము కావించు 

కొనుటకు. బూర్వమునుండియు నున్నప్పటికి నంతగా వృద్ధి చెందియుండ లేదు, 

శాని పృథ్వీరా జంద్యుప, వేశించినది ముడలు చానిని ప్రారాపదంబున చెంచు 

కొని మిక్కిలి వృద్ధిలోనికిం "ెచ్చెను. ఆతండు పృతిదిన మారామంబును 

ఆాడక యుండలేదు. అందుచే నొకనాండు వృథ్వీరా జావూవులతోంటం 

జొచ్చి మనోవారస్థలంబుల పివారించుచుండ సూర్యుం డవరాంబుధింజొచ్చె. 

సాంధ్య రాగం బాక సంబునం గ మి మిగులవింత గా. గానవచ్చుచుండె. వివాంగ 

సంతానంబులు వమకులాయంబునకు: జేరుచుండె. తమంబులు వ్యాపించి జగ 

మృంధ క"రబంధురము7ా: జచేయదొడంగె. కాని యూాయారామంబునందలి 

మార్షంబుల కిరు ప్రక్కల నొప్పి యున్న స్తంభ ౦బుల శ్రీరో భాగంబులం జెలంగు 

దీవంబులా తమంబును బూర్జీగాC జేరసీ లేదు. సాయం౧తనవాయం వులు మెల్ల 

మెల్లన జనుచెంచి జంతువుల యలంతను దొోొలఃగించుచుం డె. ఫుష్పంబుల 

మరందమును ద్రావిత్రావి మ ల్రెన్గిన మధుక రబ్బందంబు లండంచె నిదురించుచు 

మలయ మారుత పృసారంబున ద త్తత్కుసుమంబులు గదలుచుందుటంబట్టి 

చప్పున మేల్కా౦చి రుంవ్చరంబున కెగసి ధ్వనిచేయుచున్న వాని రుంశార 

ములు వశీ కోలావాలధ్వనులచే మిళికంబులయి వాతపోతం౦ంబుచేం గంవీంచు 

చున్న యాకుల చవ్వుడులచే సంప్టతంబులయి నల్లడల వ్యానీంచుచుం డె. ఆస 

మయంబున రాజకుమారుం డందు డిరుగులాడ. చు నెవ్వరితోను మాటలాడక 

మనంబున నెద్దియో యాలోచించుచుం డె. ఇట్టతండు కార్యాలోచన నమః 

(ద,ంబులో మునింగ యున్న వాండగుటం బటి కాలారీకంబయిన గులీలించ 

లేకయో లేక కాలాగీకం బయినట్ల్టు "చఊలిసిరోలంు 6 గార్యనిశ్చయం బగునంతవ 

రకు నటనుండి క దలకివ్ష ము'లేక యో కాని నిజనుందిరంబునకు బో నెంత 

మాత్రము ప్ర యల్నింపలేదు.ఆకనితో వచ్చిన నేవకులు పలుమాటు ప్రయాణ 
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యత్నంబులు సేసిరనికాని పృభువునభి ప్రాయంబు గ సిపెట్రి విసుగుదలవే 

లోలోవల నేదియో గొణుగుక్రొనుచున్నను భైశేమియు ననలిక మిన్నకుండిరి. 

ఇట్లు కొంకతడవు చన్నపీముటం వృథ్వరాజు సౌధాఖిముఖుండై వరిచారకులు 

వెంటనడచిరా పచ్చుచుండె. అతండట్టు వచ్చునపుడు త న్నెవరోచిలిచినట్టు 

వినవచ్చె. ఆందువలన నతడు నిలిచి వెనుకకు: దిరిగిచూద్కి వెనుక బరిచా 

రకులను దప్ప మణియొకరిం గానక మరల నాశబ్దంబు వినవలె ననుతలంపుతో 

జాగరూకుండే వినుచుండె. కాని. మధుక రాదినినాదంబులుక ప్ప మేమి యం 

వినరాలేదు. అంత రాజకుమారుండు మరల మందగమనంబునం బదిగజముల 

దూరము చనునప్పటికి వెనుకటిచందంబున ధ్వనిమేతెంచె. అది వెనుకటికం కు 

శొంచము స్ఫుటముణా వినవచ్చె. కాని పోల్పదగినంత స్పవముగాలేదు. ఆది 

రాజకుమారుం డాలకించి నిలిచి వీను లొగ్గి యుండెను. కాని మరల చేదియు 

రాలేదు. ర"దానుచరులు తమరాజునసకు. జబదిబారలదూరముగా నుండి మెగ 

మెల్లగా సంభాషించుకొనుచు వచ్చుచున్నంధున నావినవచ్చు ధ్వనివారువిన 

లైరిం? అందుచే దమరాజు నిలుచుంది టయుంం దింగి నవుచుటయంం6 గాంది 

'వెనుకటివలె. దనలాో దా నేదియో కఈకూ-చించుకొనుచువ్నాండని తలుచి!. 

కాని యేడియో యొక నినాద మేతెంచి నిలిపెనని తలంవళేక పోయిరి. ఆంత 

రాజకుమారుందు తనలో “ఆ! నన్నుబిలివెడివా రెవ్వరు. నామిత్రుం డూర 
నుండినచో నన్నుబిలిచియుంన్నాండని భావింపందగు. ఆకండు గ్రామంబున 

"లేనవ్వు డతంశనియెట్టుభావింతును? ఆతండు గానిచో నన్నింతక చనువుగా 

బిలుచువారెవ్వ రై యుంందురు? అని మణీనాలుగడుగు లివనప్పటికి“కుమాగాక! 

నిలువుము నిలుఫ;ము” అన్నధ్వని వీతెంచె. అదివిని తన మిత్రుండు విలు చుట 

నిక్కు_ంబెయని తలంచుచుండ నొక పురువుందెదురుగ వచ్చి యూతనికనులకు 

నిందొనక్చె. అకండు పొడువ శరీరయుక లవాండు. అతనిబాహువులు జాను 

వుల వర్యంతము వ్రేలాడుచుందెను. అవని జటాకలావము పశ్చాద్భాగంబున 

గప్పియంం౦డెను. తక్తి, నభా(ము ఏజుకపులి చర్ష్మ్యంబుచే నావృతంబైయుం 

డెను. అందుచే నాచీ:కటిళో నాకనిం బొడగాంచినవారు భూతమనియో, 

పెళాచమనియో భావింపక మానరు. భావించి భయవడకమానరు. అట్లు విక్భతా 
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శారంబుతోనున్నను రాజపుత్తుం డతనిని గుణించి తనమి త్రం డైన సదా" 

శివయోగి గాభావించి చేతులు బోడిం చి: 

రా.స్వాామో ! వందనంబులు. 

న.-==కుమారా |! దీర్హాయుర్థాయము కలవాండ-వె వర్గిల్లుము. 

రా....స్వామా |! చ్లీశాంకరమునుండి యెప్పుడు వచ్చినారు? 

స. దేశాంతరమునుండి యిచె వచ్చుచున్నాను. తోొందరవనులు కొన్ని 

యున్నవి. వానినిగూర్చి నీతో మాట్లాడందలంచి సీసపౌధ మునకు 

బోయియిచ్చటనున్నా పని యూలించి నీయొద్ద శే తెం చితిని, మామరరి 

బునకైనను బోలేదు. 

రా. ఆ కార్యం చు లేమి? 

న _పెక్కులున్నవఏి. వానిని మనము రవాస్యముగా మాటాడవలెను. 

రా.నియె. అరై చేయవచ్చును, సౌధ్ధమునకుం బోదమురండు. 

ఆని వరికి నేవకుల నచటనే యుండని నుమించి వారీరువురును లోని 

కేన యొక్కచో నువవేశించిన తర్వాత యోగిస త్రముం డిట్లనియె. 

సంం--కుమారా! ఇచ్చట నెవ్వరును లేరుగదా ? 

రాలేరు ! చెప్పవంసీనడి చెవ్వండు. 

న. దామోదరుడు చయుక్ళత్యం బులు నిరాఘాటంఎగా చెజవేరు 

చున్నవి. 

రా =నమి నెజ వేనవి ? 

న.వఏ మిచెప్పను! ఒక యు క్రగంబు కల్పించి రత్నసింవానిం , గీభానుండి 

'వెడలంగొట్టించె. 

రా.జాబిరా! రత్నసింహుని వెడల. గొట్రిం చినాండా ? 

స= అంతటితో సరిపోలేదు. ప్రాణాంబులుగూ+డ నూడదీయ సిద్ధముగా 

నున్నాడు, 

రాొ.___మనమాతని రశీంబవీలగునేని అట్టు చేయంగూడదా ! 

న = చేయంగూ+డశేమి 9 కాని యదిమిగుల సావాస కార్యము. 
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రా. అదియేదియో సనెలవిందు. 

కట (3 "జెబ్బనక్క ర లేదు, రయం త్తరంబుజూచిన సీఠ్రుం "బెలియుంను. 

రా.---(తీసికొనిచదివి కోవంబున గన్ను అెజ్జంబాణ యోగింజూచి! ఆ వమి!' 
ఇందులకు ఛయవడనేల ? నాచేతిఖద్దమే యాతని విడిపించం గలదు. 

న...ఆాఎనకుము,. తొందరవడిన లాభములేదు. మనము యుడంబునకే:గిన 

నో మూర్జులగుచా రా _త్నసింహు౦ జంకినచో "నేమి చేయగలము. 

రా.---(ఆలోచించుచు ఆను పోనిండు. సామంబున నె వేర్చుకొనం 

గూడదా ? 

న.---సా మో పాోయ౦ంబున నె సాధీంవవశె, చైవానుగృహంబున నకండు జీవం 

చుంగాక, ఇంతియ కాక మనమనుకొనిన రాకన్నియకుంగూడ నొక 

యాపద రాందలచియంన్నది. దానిని దసప్పీంవవలయంను. అందువలన 

మనము కొన్ని దినంబులు గాభ చేషంబులతో జేశసంచారము శేయవల 

యును. ప బయనముక ము. 

రా... ఆలస్య మేల ? ఈరాత్రియు బయలు వెడలుదము. మోయను గృవాంబు 

వలన నాయిరువురను రిక్షీంవంగనిగితినేని కృ తాద్ధుండనగు నును. నా 

వరాక్త్రమము సావాసము సఫలంబు౪గును. 

సు xX త ? * ణు . స నాయన్ముగ హముతో( (ట్ర,యోజన మేమి "వ్ర రృములు నెజ వేర్న 

ెనాన్నుగ్త్యహంబును సోరవ లెను. 

రా.--మూ యిరువు, " యను గృవాంబుగూడ వాకు కాంఠణియమే |! 

పు టి, కు ఎక్ గం మ మక ష్ స (ర్ తప్పక యి కా. స్రంబు సాధింప౫లవనియె నానమ ము 

రా,----(ఆనందము వట్టంజూలక) యోగివర్యా | ఇదిగో వతినంజేయుచు 

న్నాను నిను, నే నాయిరుసురను “శ్మీంవనిచో రాజకుమారుండను 

గాను. బాప్పారావలు సంతతిలోనివా:డను గాను, నముందు. 

స నే మిగుల నంతసషిం చితి ని. సీవ్రగిన ౩ డసము నెఅవేరు పాక యని రిక 

ర్మాతి భోజనం బైనసిక ఓం బయనమైె తనమఠంబువకు గమని చె 

పోయ. 
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ఆంత పృథ్వీరా జందుల కంగీకరించి యోగిని వీదొ-లిపి తనశై వేచి 
యున్న భటులతో గుజ్జపుబండిలోం గూర్చుండి తన నివానంబున కరిగెను. 

0 పదునై దవషృకరణము. a 

భ ౫ వంతుడు సృజించిన చృవంచమునందు మవాసీయంబులగు వదా 

ర్థములలోయ బర్వతంబులు కొన్నియని చెప్పవలసియున్న ది, లోకంబున కువక 

రించుటలో వానినింబోలినవి మణీశొన్ని! లేవని చెప్పవచ్చు. ఆవి తమయందు 

బొడమిన నదులచే లాకమును ఫలవంతము7ా జేయంంచున్నవి పలువిధంబు 

లగువన్య వస్తువుల నొసంగుచున్న వి. చెక్కు_లగు ప్రాణులకు జీవనాధారంబునె 

యున్న వి ఫీందూ జేశంబునంగల వర్వతంబులలో “హరావళీచర్వతంబులు విస్తీ 

ర్లత్వమంచును, చెత్తునందును మిగులబిన్న వై సమ స్తళోక మున రుపకగించుటలో 

దక్కి_నవానితో స9కాకపోప. ఈవర్యతంబులకు దూర్పుననున్న భూమి మిగుల 

ఫలవంత మె, చక్కంగ బండినసస్యంబులతోను, నోటలతోను, నిండియుం 

డును, ఆట్టిఫలవంతమెన (వృ దేశం బువకుం బర్వతంబులకు నడుమ నొకయ 

రణ్యంబుగలదు. ఆందొక చిన్న గ్రామంబు కలదు. ఆందువనీంచిన వారందరు 

భిల్లులగుటం7గాబోలు నదిఖిలవాటిక యనుషే' (బర. ఆభిల్లులు సగ్వదా 

యరణ్యంబుల సంచరించుచు సంపాదించిన వన్య వదార్థంబుల చే జీవనంబు 

గడపుచుందురు. వీరు మూర రో నే నరులని చెప్పవలనీ యున్న ది. వారు 

సాధారణంబుగ. బశువులకంపట బు హను యుందురు. వారల యాకా 

రంబులు మిగులవిక్ళ తంబు గానుండును. వారిశిరోజంబులు "మోటుగాను 

కులుచ గాను నుండును. వాగిచేతులు పొట్టివి. బలోచనంబులు మిగుల జిన్న వి. 

కాని పొట్టలుమాన్రము మిగుల పెద్దవియై 'లేచెవట్టులవలె వ్రేలాడుచుండును. 

వారలాయరణ్య ములో నొక విధమగు నారతో చేసిన వ్ న్ర్రంబులరి దాల్బుచుం 

దురు, వారల వ్రవ _రనమరసిన వీగలెవరికె న లొంగుదురాయన్న సందియము 

వు. పరం దములో నధికుండగు నొకనికిలోంబడి యాతని 
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యూ శిరసావహించి మెలంగుచుందురు, ఆఫీల్లనాథుండు రూబవమందును, 

గుణంబులందును, (స్క వర్తనమందును దక్కీనవారికం కె నుత్కృమ్దుండు కాని 

బలంబుచేతను నధికుండని చెప్పవచ్చు. మలీయు వీండు చదువను (వ్యాయను 

నేర్చినవాండు. వాండోొక్కకవర్యాయము వారల నందటిీని నొక్క చో. జేర్చి 

చ్మిత్య తరంబులగు క గలను చెస్పి యానందవయిచుచుందును. అందుచే వాజుం 

దరు వాని చైవనుగా భావించు చుండిరి. వానియాజ్ఞ యల క్కమించుట యొక 

తవ్వగా ఫావించి సర్వవిధముల వాని ననుసరించి వర్రించుచుందురు. మలీయు 

వారు వేటకు బోవునవ్వడు తాము జంపీన జంతువుల మాంసంబులో. గొంత 

ముందుగాగ దమనాయకున కర్పెంచి మిగిలినదానిని దమగ్భ వా౦ బులకు. సొని 

వోవుచుందురు. వాం టికగుడి కట్టించి యొక బేవతనందు. బ్రలిషిం చెనుం 

వాండా దేవతయే మనకు. గష్టసుఖంబులు కలిగించుచుండుననియూ, నామెకు 

బాగుగా నుత్చవము చేసినచో మనమండజణము సుఖుల మై యుందుమనియు, 

వారికి నమ్మకము ఫుట్టం 'జెవ్వుదుండును. అందువలన వారికి జ్వరాదులు వచ్చి 

నచో గ్రామ చేవత దయతస్పనదని తలంచి యామె యన్నుగవాం౦బు నంపా 

దింప మెక్కి ముడుపులు గట్టు చుందురు, మలబీయముంC దమకువచ్చుచున్న క 

ములు తొలంగునిమి త్రము వతివత్సరంబు నొక గొప్ప రుంుక్సవంబు చేయంంచుం 

దురు, ఆ యండ్సవంబు వసంతే కాలంబునంజేయ నియమింవంబడినా. వసంత 

మందు కాననంబులం గలకొన్ని తరుబ్బందంబులు గాంజిగురు లెత్తుచుండు 

టయం! మళికొన్ని చక్కని పుష్పమంజరులతో. (బ్ర కానించుచుండుటయం 
మతికొన్ని ఫలించుచుండుటయు బి కాదివక్నీ జాలంబు గూయుచుండుటయిం 

స్వభావంబు, ఆఫీగానాథుండు వెడగు ఫిల్లుల కాయ రణ్య ప్రాం కంబులు జూప్ 

గ్రామ దేవతమహిమ చూచినారా? తన యుత్సవంబు వచ్చుచున్నదని యడ 

వుల నన్నింటిని జిగుళ్ళ చేతను, బుష్నుంబులవేతను, బండ్ల చేతను నలంకరించు 

చున్నది ఆయంత్సవం బయిన కొన్ని దినంబులవజికు నిశ యుంచి తరువాత 

వానినన్నింటిని మాయము చేయుచుండును. అట్లు కానిచో గ్రామ దేవత 

యంత్సవకాలమం దే చెట్టు చిగుర్ప నేల? పుష్పింవనేల ఫలింవనేల? విముట 
'లేకపోచేల?ి చక్కగ యోజింపుండనివెన్న వారందటు నిక్కంబని భావించి 

వసంతకాలంబునం "బెట్టు చిగిగ్నినతోడ చే గ్రామదేవత యుత్సవంబున కారం 
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భించి సన్నాహంబులు చేయుచుందురు. ఇట్టుండ నొకనా(డు ఖిల్సనాథుండు 

వసంత కాలమే తెంచుటం గనుంగొని భిల్జులం బిలిపించి యిట్రనియొ. “సరీ 

ఖిలులారా! డచినరా త్రి, నాకు స్వవ్నమునందు గ్రామ దేవత గనిపించి యిట్టని 

ఇప్పినది. ఓరీ! నాయంత్సవకాల మే తెంచియుండ నింకను మిరు మత్తులై 

యంన్నా లేమి? ఇంతకు పూర్వము మిరు చేయు నుత్చవము నాకెంత 

మాశ్రృము సంతోషకరంబుగ నుండ లేదు.మోరిచ్చిన యా హారము నా కెంత యంం( 

దృ కి(గొలువ లేదు. మీరిచ్చిన యొనువోతు నాకు రుచికరముగ నుండలేదు. 

మోరొసంగనక ల్లు నాకంఠ మెన6 దడియలేదు. కావున నీసంవక్స రము మారు 

జాగరూకులై యుండి నాకు నరుని బలిగావేయనలె. నాలుగు పుట్టకల్లు చేవ 

లయు, నాయంత్సవపంబు మిగుల నానందదాయకంబుగాం జేయింపవలయు, 

మిరటుచేయనిచో మిమ్గందజ నొక్క_మాటు దిగ మ్రింగాడను. చూడుండు 

నామహిము** అని మిగుల నాగ్యవుంబుతోం బలికినది, మనము కష్ట వడి 

యామె యునుగృవాంసు సంపాదింపవలె. కావున6 జాలినంత కల్లు కూడ 

జెటు(డు. మొమందిరంబుల నలంకరించుకిొను(దు, ఆకగ్గి యనుగ్భవాంబు 
ee) 

సం పాడించుకో వలెనన్న చో మనము కప్పక యొక మనుష్యుని బలిగానిచ్చి నీజ 

వలె. ఆమనుజునిగూగ్చ దేవకయే చెప్పినది, ఆమనుష్యుని బెద్చుటకు మన 

మిష్పటినుండయంయ ధ్ర యల్నించుచుండవలెను. ఆని యవ్బటికి గొన్ని దినం 

బుల ర ౦దట నే వెన్పియుండుట చే య తృ త్కార్యంబులం ద 
అ $b అ ల గ (J సృమత్తులె యత్సవంబు నాటికి సర్వము సన్న ద్ధము సిరి, ఇట్లుండ నుత్సవది 

నంబువచ్చిను. నాడు మధ్యాహ్నము నాలుగంటల శే యత వమారంఫింపం 
౧ 

బడియె. ఒక పురుషు: డొంటినిండం బసపుపూసికొని చూవజకు భయము 

కలుగునటు కుంకుమబోటు బెటి వేవకొమలు చేతంబటుకొని యొడలెజటుగక 
౧m లు లు ఆర్టీ లు 

నొంతుక వగలునట్టు కేకలు వేయంచు నొకవిగ హమును చె లిపెపెటునొని 
అట్ యిం లు 

నడచుచుండె, ఒక కొందజు చేవతకోనము గలుకుండలు ని లింబెటికొనిఫో 
6ం అటి (|) 

చుండిరి, మలీకొందరు కాళ కు గ జెలుకటుకొని డప్పుల'మో(త ననుసరించి 
య జ ల 7 

యాడుచు సారాయివుతుచే నొకరిపె నొకరు బడి పెదనొంగుతోంబాడుచు. 
ons, గా (౧) 

బోపుచుండిరి. ముణజిశొండలు తమకు సంపా ప్రమయిన యావదలు లొొలగంచు 
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టె యమ్రెక్కికొన్న యొనుపోతులను, మేకపోతులను కోళ్లను, గొ స్రైలను 

నొక్క చేతితో బట్టుకొని కిండవ చేతితోం గొన్ని వేపకొమలుళు, దళతళ 

మనెడి యొక్కొ-క్క- ఖడ్డంబును. బట్టికొనిపోవు చుండిరి. ఇంకొకళొంద అోొక 

పురుషుని కాల్చేతులు బంధించియొక్క యంట్రిోయ గూర్చుండం బెట్టి మాచి 

కొని పోవుచుండిరి. వారిలో నొకడు సర్వదా దేవతను స్కగించుచు. గొన్ని 

-వీవకొమలను బెడిదంపుటడిదంబును బూని పోవుచుండెను. వాంజే దానుండని 

పు వాంజే యానరుని నజకవలసినవాండు. నాడు వారందయి పాశ 

లనిండ కల్హా)వి యున్న వాకగుట వే మదోన్య త్తులె వరస్పరము విరుద్ధభావ ణం 

బులాడుచు, వక వకనగుచు, మదాలతిశయంబు చెం ర్కీందః బడిన వారిని లేవ 

చెలి తి నడపించుచు, వికార వోష్టలు చయుచు, నరులై నను వానరులవటిెం బవ 

ర్రంచుచుం బోవు చుండిగి. ఇట్టుక్చవంబు చేయుచు సాయం కాలమగునప్ప టి 

కాసడి సమిోపం౦బునకు: బోయిరి. ఆ చేవకగుడి గ్రామమున కొకపాసుకోను 

దూరంబున నొకతోంటనడుమ నున్నది, వీరాస్తలంబు (వ వేళిం చునప్పటికి 

జీకటులు మెండుగ వ్యాపీంచినందునం గొన్ని కాగడాలు వెలిగించిరి. కాని 

యవి యాచీకట్టం చటుమదగినంత వెలుతురుగలవి గాక కొంచెము వెలుతురు 

గలవై యంండెను.. అప్పుడు భిగినాభునియా జ్ఞ చొప్పున దేవకను గుడిలో 

ద్ర, వేశింవంజేయ దలంచుచుండిరి ఆంత నావచ్చినమూం:కలోే నొకడు పెద్ద 

శేక వేయుచు నేలంబడియె. అక్కడి వారందలు మూఃగి వానిని చేవతయా 

వహించినదని వలుకుచు, రెంశదించెల నీరు టెచ్చి వానిని దానమాడించి గుగి 

లపు ధూపము వేసిరి. అంత నాపురుషుండు జడలుగట్లియున్న శకేశకలావము 

తన శరీరమంతయు వ్యాపించుచుండం దన శిరంబునూపుచు నిట్టువలికె. 

“ఓరీ! మనుమ్యులారా! మారువేయునుత్సవము నాకుం గాంచె మానందము 

గొలిపినది. నాగోరిన మనుజుని గుడ తెచ్చినారు. అంతయు బాగున్నది. 

శాని మోరు వేయుంచేకలు నాకు భయమును గలిగించుచున్నవి, అందుచే మో 

౧చ్చుబలిని చేను. నుఖముగ దినవలనువడకున్న ది. కాష)న మోరీతో(ట యవ 

కలి భాగంబుననుండు.డు. దానుండు నరబలి లోగానే "కేక వేయును. అవ్వడు 

మోరుమోరు తెచ్చిన బలులు సమర్పించి శేకలు వేయకుండం బొండు, బలు 

లిచ్చిన వెంటనే మోరు గృవాంబుల శే.గవలయును, ఏమాతృమాలస్యము చేసి 
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నను వానిని మ్రింగుదును. నాగుడితోం దవ్చ బైని దీపముండగూడదు” ఆని 
రయూారకుండె. ఆమాటలు విన్న తోడచి యచ్చటి వారందజును తోంటయవ 

తలి భాగంబున కరిగి నిలిచియుండిరి. ఆంత భిల్ల నాథుడు దాసుని మలీయొ 

కరిని నచ్చటనుండ నియమించి నవబలియిచ్చినతోడ నే "కేక చేయవలయునని 
వెన్పి యావముందిళలోకి( బోయి శేశలిడవద్దనియు, దానుని శేక విన్నతోడనె 

మీరు బలు లర్చించి బరుగి డవలరోంయనని రురు (6 జెప్పి సంస్ లంగాకి సె, అంత 

చాసుండు గుడిలోనికరిగి పూజచేసీవచ్చి బన్టుండయి దుఃఖంబు చే సొమ్మసిల్లి 

యున్న యాపురుషుని. జేరితోందట్ర లే? 'ఇండవవాని జూచి జాగ త్తగాం 

బట్టికొమ ని చెప్పి ముమ్హాణు తనకు జాషతాళే చేతిని బెశె త్తి సత్తువకొలంది 

నలీకెను. గాని బలిష్టం డైన యాపురువుండు వట్టుకొనిన వానిశట్టు దప్బీంచు 

కొని తిరిపోంం నందున వానికి. దగులక యాదవ్రేటు కిందనున్న మానికి దగి 

లెను. అంతట దానుండు మిగుల -గోపించి గట్లిగవట్టుకొమని మటణిల నలక 

సిస్టము గానుండం౫ా, దలయొకటి ల్రుష్షవడియె, ఆఅదిచూచి పట్టుకొనినవాండు 

శేకలు వేయుచు బర్విడి గ్రామమువంక పోవుచుండెను. అంత నచ్చటివారలు 

తమతమ బలుల నర్పించి డమతమయిండ్హ ౫ 5గరి. గాని దాసు డెంతరా త్రిక్సి 

నిల్లుచేర లేదు. అందుచే వుపిప ర తయు. థిల్బవాథునికిం చెల్పగా వాండు wa 

డవ వానిని బిలిచి చానుండే'డి యని యడిగెను. అంత వాడు దానునినం 

లి నాకుదెనియదు. నరబలియిచ్చినతోడ చె చే బగ్వెడివచ్చివిని, నరబలి 

యాయ బడెను. ఆలస్యము వెసిన , ప్రాణంబులు దక్క_వని పర్విడి వచ్చితి 

ననియె, అంక భీల్లనాథుంను జశ్కంగా గాంతనేపు యోణించి, యాగుడి 

యొద్ద జరిగిన వృత్తాంతము నంతయు చెలిసికొని చాసునిభార్య కిట్టనియె, 

“దాసుడు బలిసరిగా సీలేకపోవుట చేతను బనియిచ్చిన వెంటనే పర్విడిరాక 

-యాలనస్యముచేయు ట బీతను చేవతయే వానిని జంపీయుండును, వానిగూర్చి 

విచారించిన లాభము లేదు. భర్త యవరాధముపోవు నిమిత్తము మటుచటి యేం 

డొక మే.కపోతును బలియిచ్చెద నని -మ్రక్కుకొనుము, దానివలన మాకు 

శేమము కలుగును. లేనిచో. గలుగదని చెప్పి దానిచే నట్టు మ్యొక్కించి యిం 
టికిబంపి తానును తనగ్భవాంబున శేంెను. 

శవాజాజాంర్రీ కాలాలను 



గై శ్నసీంగును టు “ బహిప్కూ-రము చేసిన విమల సూరథధా నాయలు 

మలీ=మెప *ని నమ్మ జాలక రాజ్య వృవహో ముల భారంబు తేన వె వేసిళాని లేని 

నతుస తె ఎ్న ని తనకుమాకను దనకు నహాయభూరురా *: ంటజేసినాని రాజ్య 
వాలి ఖు 

షేలుచండెళు. తారాద'యిుసులు మగుల వివేశవంతునాలగుటచే నామె 

నమ సస్సపహారం బులను చెఆ వెర్చుదు నెట్టగోవం లును ౫లుగసీ యక చన 

రిలుందుఎడెను, ఇంరెయ గాక క కం. ఇ చ్ ల మగునవపుషు నెనాధి 
అణి ఏ భి 

వశ్యము వపోంచుటకు. పాడ సీదముశానుండెను. రాయంం శేనగుచూగొక సావు 
థి 

ర కంబును గనిపెీ4 సమ సనవ్నపహారంబులుశు క మర మంబుగా నామె 
౮ లు ఆతి ఈ కకష 
వతి నన జొ చ్చ. తారాబాయి యిట్లు సమ సవ్న పహా-0బుల నిర్వహిం 

యం ఆతి 0 

చుట ౫ ౨. వంచు గురాలాయొను, అఈటబునను దండి యూప లేక కొ తవంవ 
ఏ WW న / 7/2 ES 

హాము) నేబుయలు బువలేదు. ఇట్టుండ నొకనాషు రాయు కుమారికా 

సహిత 3 రాజకీ యవ్యనః గరరంటబులు_ చర్చ. బెటుకెని గుజ్ల పుం బండిలోం 
ప (2) 

IES hs oe age సముభి ఏకతుటకు చో య జకం కొంతకడవు పుర 

నమ్" స ననున్న దయుఃకవూా_ దోంటలా* కవారెంచి యచ్చజఃి నొక క్రొను సుదూ 

రంబుననున్న యానం వ మనుప్రూవులతో టం వంద చో యి. ఆ సూనందము 

రాయ.సు మిగుల (మనన మనమ ఆవూావులళోంటను రాయలే చతి 

ష్ చె. "మొనట న జేశము తాళ్ళ? చెతను నిన్కు_నుమము లై, నిష్పలాశ 

ముల, సిమ్ఫలంబు లై రుంన్న వ క య నావరింవంబ కి రూరమృగం 

బులకు నిలమిం క్రై మిగుల నసవ్య్యాక రము గాను భయంకరముగాను నుంచెను. 

గాని రాచులళానలంబును చాగుచేయించి యొుకతటాకము. టై నంచి వలు 

విధములగు వ్రూనుల మొక్కులను వృక్షమాలను వేయించుట చే శ్రామముగా నది 

తూ ర కానందదాయక౦బుగా. గానవచ్చుచుండె. కర్రి క తోవంబులగు 

జంబు కాది నినాదంబులకాకరమెన యా వ,దేశమిష్వుడు శ్రా శ్రా సృంబుఖై న క్రోోక్రి 

లాదిరావంబుల కొలయమాయొను. ఆవంధేభూమికిటి త. గలిగి 

యుండుటకు రాజాను గృవామె ముఖ్య కారణం బు. కావున లోకములో 

/ 
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మానవు౨ము బుద్ధి గానుం డైనను ను త్తమకులసంఎనితుండు -కాకపోయినను 

గురూపీయమిునశు వప గంధము లేనినాండయినను శాజాదరణకు. బాశ్రుండవు 

నేని యెల్టరకు కని సం డగుననిచెవ్వట కి యొక నిదర్శనంటుక దా? 

రాయ లఘు చ్యావవనంబు వ వేరించి యందలివంతలను కుమాగికకుం జూా 

కించి నంతసీంవ: బే యంందు:., పోంటమాలీలు జాగ రూక్కులె దోవాదంబులు 

వేయుచు యంం క్రసమయంబుల జలము కట్టుచున్నారో తెదో వరీకీంచుచు 

వివారించుదుండెను. ఇట్లు కొంతవడి వివారించి తిరిగి వచ్చుట కభిముఖు. డై 

యుద్యానము ముఖ ద్వారంబునకు వచ్చె. ఆంత్ర రజణివటలంబుతో గూడిన 

మహావాయం. వెదుర్కొని ముందడుగు బెల్బసీలేదు. రాయలు గాలి తన 

పీమట పోఇచ్చునని Ss కక మరలి యారామ Ss 

గూర్పుండిర ఆంత వాయువు డ్ర్ మృకృమము7ా నెచ్చి యుందధూూ మారుతం 

బుగా మాలు మహావృడంబుంపాన నున్తూలించుచుండేశు. ఆదిచూూది రాయలు 

తాను ,పృయాణము నిలుపుట తమకు మేలయినదని తలంచుచు నామహాభూూ 

తము శాంతించినతోడనే పురికింబోవచ్చునలి జేదియుండెను. అంతం గొంత 

నేపటికి నామవాభూకము తన పప్రృభావంబునుజూపి కొంచెము శాంతినొం 

చెను. రజక్లవటలము దిక్కులకు వ్యాపించినందున మొదట గ్రుమ్మినచీ:కటులు 

నళించెను. అది రాయలు గాంచి యింకను విళంబము చేసినచో రాతి తజియంం 

ననియు, నందువలన నట్టి వృ దేశమందుండి పోగుట యావదలకు మూలమగు 

ననియు దలపోసీ కుమారిక తో వచ్చి బండిలో. గూర్చుండె, ఆంతళశోం బట 

వటమను శబ్ద మొకటి యరుడెంచె. అనియే మో యని యోబించుచుండ 

నమాగవనంబున బండిలో నికివచ్చి వడియున్న "ఇను చినుకొకటి వారిసందియంబు 

బాపె. అంత రాయలాకసంబు వె పుచూది వర్ష ౦బువచ్చుచున్నట్రు గాంచి 

వర్షంబువద్చి తన్ను నిర్భంధించినచోం బురంబుచేరుట మిగుల కష్టసాధ్యం 

బని విచారించుచున్న యవసరంబున. గన్నులు మిఖుమిస్టు గొనునట్లు నిజ కాం 

తులు నలుగడల వ్యాపింప మింటనొక మెజిపు మెజిసీ గుండెలవియించున ట్టు 

రిమెను. ఆఫీకరనినాదం౦బున కచ్చటివా-రండటు నాల్లు చారలదూరంబునం. 

దు ల్థి పడిరి, 
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గుజ్జంబులును నిలువక వర్వడ' గానె. ఆభ యంకరనినాదం౦బు 

తోడనే వర్త ప్రారంభమయి రాయల జెందంబును చా! పాగరంబున ముంచి 

Be నావర్ల ము కుండలతో.చోసిన ట్లు కు ఎస భూతలంబును జల 

వ. విడిచేరు, ఆవర్షంబు ముగియనప్పటిక భానుమంశుం డ స్తగ 

సుండాదము. ఆందుచేం గారుచీ:కట్లు పు స రాయలు 

శ్వరవడి బండివూంచి యట్రిసమ యం బున" ఎ మనంబు చేయుటకు భయంక 

రంబుగానుండుటచే నాయు ద్యానవనర క కులను సశశియంబుగా:నొని వచ్చు 

చుండెను. కాని యడుగడుగునకును గొండ డబ కాజబంక పె పెట్టుట చేం వొంటి 

యస్తిడ్వర గాం బయవనంబు నలువ ఏవీలులేకుం చె. ఫా ,అతోంటకును దోధా 

వగరింబునకును నముము నొకతో:.టగలదు. ఆతో-ట మవహోవృకంబులచేం 

గనీ చూవజకు భయంబు నొలుపుచుండు. ఈరాయలబండి మాతో? 

టలోనుండి పోవలసీయున్నది. ఆయిన నాప్రాంచమందు ౧5భ యంబు లేకుం 

డుటనే నిర్భయంబు గాం చోవ;నుండిగి. ఆవళ్షకభటులు తాము చేయవలసీన 

కార్యంబులు లేకవిశ. టనే చేదిరయో శూ'-ానుకొనుచు ననుగమించుచుండిరి. 

గుణ్ణి పుబం డియంం మెల్లగ చేపోవుచుండె. సమయంబున నాలవర్ష మొకటి 

భయ నారుంఖించె. ఆచీకటిళో వపటవట మను వబమువక్క మజటియొక్కటి 

గోచరంబుగా లేమ. ఆట్టు జాలవానవట్ట్రముగా గు-యుచున్న నవి రాయ 

లకుగాని తారాబొయికిగాని తాంకలేను. గాని గు౭9 ములలో నెకచాని 

కాలికి దగిలెను. ఆందుచే నషిబండినిం వవ వృదా కిం నొనిపోవుచుం చెను. ఆగి 

చూచి హయచోదరకుండు తొందరవడి కేక వేసి బంకిసిలువ:కొ చ్చె. కాని 

మం౭రి మొ క శిలవచ్చి MN దలంబ'లందొ( కను, అందుచే వాడు 

పగ్గంబులవదలి తడుముకొను చుండ నాగుత్తింబులం బస్వెడనారంఖిం చెను. వక్ష 

కభటులు వాయ-చోదకుని శే కేక్షవినివచ్చి టు ప కాని నిలువలేక 

పోయి. అంక వాయచోదకుందు తాను చాధ:చెంనుచున్నను ఖై బ్రా 

హించి యూవకుండిన మోసము-..చ్చునని కవ మూవ వచ్చి కిత్రం ౫ శ్లైంబుల 

యతికవ ౦బుచే నిలిపెను. ఆంత రాయలు బంకిదిగ కత్తి 

చేత6 బూని భటులను బురికొల్పు చు జోరులను బట్టుకొనుటకయి "కాలంస చ్చు 

చున్న దిక్కు. మొగం చై కొంకదూరముపోయొకు. ఆంచంగొందథయు చోరులు 
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వచ్చి బండముట్రడించి లోవలనున్న తారాబాయిని గొనిపోయిరి. ఆమె 

మిగుల శూరురాలై నను దాను నిరాయంధురాలగుటంబ ట్రి ము చోరులు వాఠా 

త్రుగావచ్చి ముట్టడించుటం బట్టియు రోదనముతప్ప చేషపుయంం జేయ.జాలక 

పోయెను. ఆయోా ర్తన్వ ము విని రాయలుపాదంబులు తొట్రువడ ఖభటులతోం 

గూడి బండియొద్దకువబ్బచూవెను గాని తారాబాయి యందు. గానరా లేదు. 

అంక రాయలు ఛయంబుపే గడగడవడకు చున్న వాయచోదకునివలన దొంగ 

లుపోయిన మార్పంబుదెకిసికొని గరెవె తేను, తారాబాయిగాని దొంగలుకాని 

కానరాశై 8. అందు వే రాయిలుదు కఖా తిశయంబు జరాభా వం బునకుం దోడ్పడు 

టం చేసి మిగుల వివశుండయి యా పాంతము దిరుగ లేక వెంటనే పురికివచ్చి రౌజ 

కీయభ టులను బేరంబిలిచి యోప్ఫత్త'0తమ్యు వారికి. చెలిని “' శీఘ్ర)ముగాంబోయి 

యరణ్య ములగాఓంచి తారెాపౌలయిని వెదకి రండు. అట్టు చేసీన మోకు గొప్ప 

బహుమానమాం౭చెదనని"' చెప్పైబవంపెను. అంత వారును రభనంబినం బోయి 

వెదకంజోొద్నిగి. ఆట్లు భటుబు చన్న మట రాయలుకుమా”గకను దలంచురొవి 

విచారపరీకతవ్భాదయు(డై యట్లు విలపింవందొడం ౫. *'అక్కటా |! ఎట్టి 

యాపద సంభవించినది! ఇసి, జరుగునని కలయంధైన నెబుంగను, కుమారీ! 

నానిమి త్త మెంత విలపంచుబున్నావో! ఆదుస్షుల జేతులు ఆాంకినవ్వడు కి వెంత 

యసవ్యాము నొందతివో; అయ్యయో! ఇంత క'లంబు నిన్ను. బెంచి తుద 

కీదురారులవాతంబడ వేసి చెపుి తనయా ఇంక నాకు రాజక్రీయ వృవహ*రం 

బులందు. దోడుచూపువ*లెవరులి అకటా! ఇట్రి దళఖంబునొందడదకుండం జసి 

పోయిన నీతల్లి నాకంకె చెంకయు నదృష్టవంతురాలుగ దా! నిన్నా యడ 

విలో విడనాఢి పురంబుచొచ్చిన నావంటి క ఠినవ్చూదరయుం౦డు మలొక్క_ం 

డుకలండా | ని న్ను త్రమరాజకుమారునకిచ్చి పెం్గ గావించి రాజ్యంబు 

నీకు: జెందం; జేయవలయునని యాశవడియుండగా నాయాశ లన్ని యు నట్రట్టం 

గలసీనవి. మహవావీరులగుశ త్ర సుల చెడిరించి రాజ్యలత్షీని పాడిన చేను 

సాధారుణులగు దొంగలనుండి రకీంవలేక పోతినేమి ? దైవమా t చేండిచ్చ 

టనే కాలముపుచ్చక వనవిహారార్థం బేలపోలతిని? పేతినిబో నేనొక్కుండనే 
పోకపీల్ల దానింగు-డ చేలకొనిపోలిని, కోనిపోతినిబో మొదటియు ద్యానంబు 

నుండి మజులక యా+నందంబున శేలయరిగితి ? అంగినంబో వెంటనే తింగిరాక 
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మాలీల.బరీక్షీంచుచు నేలతడసిలిని ? తడసీరింబో నిదివర కెన్న డును లేని 

గాలివాన చేండేలవచ్చె ? వచ్చెంబో యాననుయ-లు మిగుల భయంక రంబుగా 

నున్న దనియోబించి యారామసొధంబుననుండక యులమరలితిని ? మరలిలింబో 

భటులును సేశును బండిని7గాపాడుచు నుండక దొంగల బట్టుకొను నిమి త 
ట్ 9 జ్య కా ఎ ఆక జ 2 ప జో మేల వృయత్నించితిని ? పోంగాలము. సంభించునపు డిట్టిబుస్టులు పుట్టు 

చుండును శాంచోలు ! “వినాశళాలే వివరీకబుస్థ” యనెడి వండితవచనము 

వితగంబి చనునే ? ఇంకకుం చారబకర ౦ బనుభవింపక తీణునా ? ఇవ్వు 
న (J భా 

డిట్టు విచారించిన చేమిలాభం౦ంబు ? కార్యంబును జెఎకిచిలి, అని యిట్లు కుమా 

రింగూర్చి మిగులవిలఫించుచు ేమిగేగంం, దోంచకయట్రిటు దిరుగుచు భటుల 

రాకె వేచియుండెను. 

ఫలే శై 

ఇర పదు నేడవపృ కరణము. ఈ 

చెట్లు లేని దేశమం దాముదపువెప్టై మహావృ కుంబని కొనియాడబడు 

చందమున డేజోంకరముళలేక యంధ కారబంఘురమెక రాత్రియందు కేస 

శా+లులని (చేంవపంబసుచు మింట విఆపీ.గుచు జొగక్క మొ త ముల గర్వము 
శె జి తార వాత 

చాసీ వెలవెల వోపుచు౨డం దూర్చ్పున.6,జందమామ వంందయిం చెను, చంద్రుని 

క్రాాంలినంతొనములు నలుగడల గడలుకొనియుందుటచేం దమంబు లొక 

కొం చెమడంగుటంబటి వస్తుస)లన్ని యు నేక గోచరములు కాం హొచ్చెను, ఆ 
లు ౨ లీ 

సమయమునందు నిరుపురుపురుషు లొకపిల్ల దాని భుజములపై చెక్కి_౭ చుకొని 

యరణ్యనూర్షములం బడి తీసికొని పోవుచుండిః, ఆకన్య ఛయాగిశేకంబు చే 

,మానువడియుండెను. ఇట్ల్టాపురుషులు కొంతవరకు. నొనిపోయినతరువాత 

నాకన్భామణి కొంచెము తెలివి తెచ్చుకొని, నాయనా! నాయనా! అనిపిలిచి 

పృక్యు త్తరము రాకనోవుటచే మరల మూర్భవో యెను. అంత నాపురుమ 

లామెనొక నదీ ప్రాంతమునకు? గొనిపోయి యొకయినుము తిన్నెపె నామెను 

డించి యానమావమున. గూర్చుండిగి. ఆసమయము వండు వెన్నెలలవపలన 

చెంకయం మనోహరము "ానుం డెను, ఆనదివైను౨డి వృనకించుచున్న చల్లని 
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మెల్ల గాలు ల త్యానందముం గలిగించుచుండె, ధవళ కాంతుల సీను చున్న యా,నై 

కతము చందురుని తెలకాంతులచే నినుమడించి వ, శాళించుచు మడతలువడి 

యున్న 'తేలనివటుబట వజిచినవిధమున నొవ్వచుండెను. అంత నాకన్యామణి 
00 అ అ 

చంద్ర, మారుతము లానరించుచున్న ౩ తో్యోవచారములవే "మెలకువచెంది 

శనులువిప్పి నలుగ డలు వ౫కించి యింకను దనసమిావమున నె గుూర్చుండియున్న 

యా ఫురుషులంగని ఓరీదురారులారా ! పెనుభూతములవలె నిక్కడనె దావ 
నార 

రించియున్నా రా ? అనివలికీ భియముచే మరల కన్నులు నిమోలించెను. అంత 

వారిరుపురును నీ క్రి ందివిధమున సంభావ్షించిరి. 

పృథముండ ఈమె కింకను భయము పదలలేదు. ఏమి చేయుదము? 

కృ నుత | ప్ న ద్వితీయూ(డు, యుటశేమున్నది గాని మూర్చ దేణీనట్లు గన్నట్టుచున్న దా. 

చథాామూర్భ చేజ కేమి! ఇవ్వడు మెలకువతో చే యున్నది కాని మనవలసి 

భయముచేం గనులు మూసిళొనియం న్నది. 

ద్విలీ._అట్సయినచో మననూమె కువకారులమేశాని యవపకారులము 
కామని తెలుపుదము. 

వ్రథ----అట్టు చెప్పినంళేమాక్రమాన నామె నము ననుకొనుచున్నావా స్త 

ద్వితీ.-_నమం దగిననిదర్శనము. జూపించి నమ్మింపవలయంను, 
రీ ళీ 

ప,థ---ఆ మెను నమ్మించందగిన సిదర్శనములు మనయొద్దమయేమిక ల: (0 

ద్వితీ, లేశేమి! ఆయు క్రరమే ఇదాలును, 

(వథ'--వవ్వారె! చక్కగానే జిక చెచ్చినాపు. ఆమం తరము సీమెకు; 

జాపీ మనల నమినటు వేయంగలము, 
ఆశా్టీ (ap) 

అనిపలికి యావపీల్ల దానిని సమీపించి చేతితోందట్టి లేపి నుందరీ ! 

సుందరీ నీవేలభయవడదెదవు. మములనుజూచి భయపడుటకు మేము పెద్దపులు 

లము కాము. రాశత్షనులముకాము. నీకంతయో యువశకార మొనరంచుట శే 

యిచ్చటికి. గొనివచ్చినాము కాని హోనిగలిగించుటకు రాలేదు. నీపాణ 
తతో 

ముల శెంఠమ్మాత,ము. భఛభయములేదు. కన్నుల చెణచి సీ ,గంటిచూపుల 

నావై వ్రసరింవం జేయుము, ఇంతవగకు నిన్నిచ్చటికి గొనివచ్చుఓ కు మావడిన 

ఆను భగవంతునకు. చెలియును. మే మెంత శృ మపడినను సీకటాతీవీత్ణ , 
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ములకు: బా బాతుల వై మెలిమేని యా శోమయంత యు. దొలంగిపోవును అని 

బలికెను, అతనిమాటలు తొలుత న & తోశాడచాపి 'తెచ్చినందున జనిం 

చినకో పొనలంబునకు వాయన సద్భశంబులై త కనున ముండిం చుటరి జేసి సహీంప 

లేక యాయిరువురనొక్క. వర్యాయము సంవారింవనెంచి తనయొ ద్దనాయుధ 

చమేదియం లేదని విచారించి పక దమయాయుధముల దూరముగంబడ 

వైచి యేమరు పాటున నుండుట జూాచితానొక యాయుధమును మెల్ల గనం 

ఛ్రపొంచి వారివపెబడి మాటాడందలంచి “యబల నగు నేను బ గియురగు నిర్వురు 

పప ఛెట్లుచంపలలను” అని శంకించి , మ్మ తియ వంశమున జనించియు 

దగినంత యాయంధ పగ్నిక్ర మం జేసియం చేనిట్టుజంకుచున్నా ఛమి 1 చంె 

దను లేకచచ్చెదనని తెనరది చివ్వునలేచి యొకయాయుధము శేలగీ రించి 

ఘోరా కారియగు శార్దూలిచందంబునం దనతో భాషించినవానిపె కుణికి 

చంపుటకు వాన్తంబుపెశె లిన నంతలో రెండవవాండు వెనుక ఛా“ంబునుండి 

వచ్చి యోామెవా స్ప్తంబుళు బట్రికొని యానుందరి యాయుధాసూకంబు చే 

నాపురుషు-:డు మడియకుండం జేసెను, ఆంత నారాజకువారి 'రెట్రించిన కట్టీ 

లుకతో నాతని వట్రు వికికించుకొని 2 ఒరీ 1 Ee మావంటి పాపా 

తులు లోక ౦బున: “బుట్టరు. నన్నిట్టు గొనిపచ్చి నాకం. కిని నాకును గలి 

గించినదుకఖము పహ మ నడంగంవకమానునా ? క! నాకొనఏంచెకు 

నువకార మేమ.న్నది, మాదుర్థార్ల పుబుద్ధి నేనిణుంగుదును. నన్ను. గొనిపోయి 

యొక కజికుతురకదొర కిచ్చుటయె నాకు గొప్పయువకారమని తలంచు 

చున్నారు. “కాబోలు, ఓరీ | దుష్టవథులారా ! నాకంఠములో చీవమున్నంత 

కాలము నేనొకతురకను బెంధ్లాడుదునా. మారు నన్ను గొనిపోయి యొక 

తురక కర్పించి మన్ననలందవ లెనన్న యభిప్రాయము లేక కేవలము ధనా 

పేక్షయేయన్న నాయొంటనున్న యా బంగరువగలతో చేల తి పి చెందరు? 

మోరు నన్ను బలా తౌ. రమున గొనివచ్చు నససరంబున నాయంగభూష 

భాములన్ని య జా౭లీ కింద బ ఏ చుండగా వాని నెల్ల సంగృహించి యేలనం 

తసింపరు ? మాయభఖి ప్రాయము నాకు: చెలియును. నన్నుం గొనిపోయి 

తురుష్కచ క్ర, కవ ర్తిశెప్వనికో యీా:దలంచి నటులున్నది. ధవనంవపదలకాసించి 

చనటి నీ దునీమా త్రము పెండ్లి మాడుదానను గాను అనిపల్కు-చు రోషా వేళం 
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బున. గందుమోందు చూచకొనక యాయబల వారి నుగ్రాడనుంక్షించు సమ 

యంబున నామెచర్యయంకయం( ? నిపెట్టి యూ మెవరా క్ర మంబునకును 

సౌశీల్యంబునకును న చ్చెరువడి వారిలో నొక డిట్టినియె. “వులియా ! నీకె 

ర్యంబున కిం తేనియు మెచ్చుకొన వలసీయున్నది. సీయభి పాయము  వేజి 

గుచున్న ది. మాయి. భి ప్రాయము నీవనుకొనునట్లు కాదుసుమో! నసీపన్నట్లు 

మే మెంఠమాత్రను దుర్తార్హులము కాము. నిన్ను6 దుంక కిచ్చుటకునుగూడ 

మేము తలంవళిదు. ఈ ౪ *'లపునంగ తులను బట్టి మమ్ముల నమంజాలక సీవిట్లు 

వదరితివిళాని మానం%తి నీవు య థార్థము ణా కని పెటినచో మే మెట్టిపాతు 

లమో నీచే తెలియును. మేమును యోగ్యులమగు రా జపుత్రులము. గారవా 

భిలాములము కాని తు-కల మెప్పుపడయుటశై నిన్ను. గొనివే చే తెంచిన 

వారము కము. మాయీాకారంబుల నీవు చక్కగం బరశీలించితివేని నీవు 

చతురురాలవు గనుక మాయా కారంబులం బటిమె తెలిసి ొనంగలవ. కోపం 

బుడుగువు , శాంతను వహింపుము. కృ త్యాకృత్యంబుల వివేచింపుము, విద్వాం 

సురాలవగునీకు “నవాసా విదధీక నకి రకా” మనెడు పండితో క్రియల మానస 

సోచరముకాకున్నదో 'తెలియకున్నఏ. మామాటల నిశ్వసించి యాయుంధము 

కి, 2దం౬ డపవేయుుము* ఆన్న సు; నాయువతీలలామ యి్యి్యినియె. “కరి దుష్టు 

లారా! మారు చూడ బోయిన గోముఖ వ్యా ఘ్రంబులపలె నున్నారు, 

మారన్నట్వు మారగం కారంబులు మనోవాగంబు ౫" నుండి మాయోగ్యత 

"నెల్లరకు వెల్లడించుచున్న ను మోయొనగ్నిన ఫఘాోరకృ త్య మెంకయు నాశ్చ 

ర్యము. గొలుపుచున్న డి. ఇట్లుండ మోయాకారంబులం బట్టి నాకు హితులరని 

యెట్లునముదును ? ఇంతవరకు నన్నును నాజనకుని ణాలచే నొప్పించి పెక్కు 

బాముల( బడంద్రొచి నన్ని చ్చటికి. బలాత్కౌారముగాం గొనిపచ్చి వచింవ 

నలవి కాని యిడుమల బెట్ట నిశ్చయి ౦చి యున్నమోరిప్వ డమృతము నీసడించు 

మందిమాట లాడినుకమా త మున మివలలో. చక్కిడుదొనంగాను. ఇంత 

వజకు నాయంధముబేక యూూరకుంటిని గాని యింగరమాంద నూరకుంవముదానం 

గాను. మిములనిర్యుగను రణంబున వాతుల- గావించెన. "లేనిచో మా చేంజచ్చి 

స్వర్ణ సుఖ మనుభవిం చెద, !ఇంతకన్న మఆీయొక మార్షంబు లేదు. మేము 

రాజపులత్తులమని నుడ వుచున్నారు. మీరు నిక్కముగా రాజపుత్రు లేయయిన 



వదునేడవ ప కరణము 105 
(WY 

నిట్టలినీచంబగు దొంగతనంబు నవలంబింవనూహింతురా ? గొడ్డును సోసికొని 

తినునట్రి క ఫనవృూ దయంలవ లె నదయులయి మమల? జంవ శిలావర్ష ము గురి 

యింతురా ? ఇఏయుం7గక యేపావము చనెటుంగని నన్నిట్లు బలా తార 

ముగా నొనిపో నుంకింతురా ? కావున మోరెంకమ్మాక్రము ఈ స్రియవంశ 

నంభవులరుకారు, కాకయొక వేళ మూ రు త్రమరాజవంశంబున జన్మించినను 

చర్యలం బట్టి మిము చండాలురని వీలువం దగినది మీ కాని, రాజపుత్ర లని 

కిలువంగూడదు. రాజ త్రులన్నంత మాత్రమున మిము విశ్వసించు డానం గాను. 

మళతియంం నే నితరుని ఇయు త్రమత్వమునుు  ఆధమత్వమును గుణంబులం బటి 

నిశ్చయింగతును గాని మావంటి వంచకులాడు తియ్యనివచనంబులం బట్టి కాదు 

మోనుం చిచెడ్డలను మోిరొనరిం చిన కృత్య మె వే మొగంబుల ఘోషింపుచున్నది. 

నోరునొచ్చునట్లు గా మిరు వేజబెవ్పనేల ?” అని రోషావేశమువే శరీరము 

తూటులు పడునట్లు నులుకులవంటి చలుకులు పలుకుచున్నను వారంత 

సూత్రము కోపమూనక వారిళోనొకండిట్ట నె. నుందరీ ! సీ; మమృుల నెంత 

నిందించినను మేము కోవమూనువారము కాము. నిన్ను వెదకునిమి త్రము మిజ 

నకుంసు వంఎనభఖ టులందయి నిట్టుచను దెంచుచున్నారు. ఇంక మోద మేమిచ్చట 

నుండుట యం కముకాదు, మేమే యిచ్చట నున్నచో చనాభటుణలకు మాకు 

ననవసరమగుయుదము పొసంగకమానదు. ఈయు త్తరములం దీసికొనుము, ఇని 

మావృత్తాంతమంతియం. "ఆలియం చేయును. ఈ ఇంటిని బట సీకు మేము హితు 

లమో కామా తెలియ. గలదు. ఆయిననీయిదంత మంగ సేం రిహాస్యము గా 

నుంచుము. ఆతరునాతనయిన మాయందుదయమంచుమ. ఇదిగో బోవు 

చున్నాను. ఆని జరికి వారటనుండి కదలిపోయి"*. ఆంత తారాబాయి మిగుల 

నాశ్చర్యము చెంది చారినిగుకించి వలువిధముల నాశోచింపుచుండంగా నారాజ 

భటులు సమోాపంచిర. ఆదిచూచి యామెయాయు త్తరముల రవాస్యముగా 

నుంచి యచ్చట నే నిలువంబడిరదుం౦ండెను అంతట  రాజభటులానలంబునకు 

వచ్చి యామెంచూచి యధికానందము చెంది యీమె క్షట్లని”, “ అమ్హా! సీకో 

నము మారకం డ్రి, చెందుచున్న దుణఖమంశయని మేము చెప్పలేము. నిన్నింత 

దూరము గొనివచ్చిన దొంగ లెచ్చటి శేంగి =. మాకన్నుల బకిన వారలను యమ 

పురంబునకంపి లోకనునకు హీత మొవరించి యుందుము. వారివలన నీశే 
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మియు గాయములు తగులలేదుకదా | వారేవై వరిగిరోడాడం జెప్పంగలవా? 
చెప్పినవో వారలశెట్టయిన బట్టుకొని బంధించి తీసికొని వత్తుము”. అని వలం 

కుచున్న వారలంజూచి తారాబాయి యిట్టె: “భటులారా ! మోారఠెంతక 

యిన సమర్థులరె. వారలజాడ ఛేచేమి" చెప్పగలను. మిసడినినినతోడనే 
భయపడి నన్ని చృట దిగవిడిచిపోయినారు. భగవంతుని యను గువాము పలన 

చాశేమియు గాయములు తగులలేదు. ఇంక నాచోరులు మోశేక్కడం గన 

బడదురు ? నన్నుగూర్చి మాకం యొంతవగచుచున్నాండో ' వేగముగ 

నింటికింనొనిపాండు. దొంగలను నార్బియా వయిని విచారించుకొందమని చెపి ప్పి 

తం డని జూడ మిగులవేడుక వకుచున్నయావిల్లను రాజభటులు తమతో 

గూండ గొనివచ్చుచున్న వల్లశిలోంగూర్చుండ. బెట్టి యతి వేగముగా బురం 

బునకు బోవుచుండిరి. అంతకుముందు కొందు భటులేగి నూరధానుబజూచి 

నమస్కరించి “మవారాజా ! తారబాయిని గొనివచ్చుచుశ్నారని చెప్ప విని 

యాముదుసలిరాజు సంతోషమును బ్యింజాలక కొంతవరకు నిశ్చేష్టిరుండై 

యుండి యామెకొఆ జశెదురుచూచుదుండెను. అంతలో రాజభటులందణజు 

మహానందముతో. బల్టకింగొనివచ్చి రాజాముందజి, బెట్టిర. అప్వుకిం గ్రిందం 

బెట్టినతోడనే తారాబాయి మహాసంతోవషముతో *నాయనా ! నాయనా 

అవి వీలుచుచు:ంబోయి తర్మడ్తిని కౌంగరిచుకొ ఇను. అంతకమారధానులు తన 

ముద్దుకూతును ముద్దిడి తొడ చెనిడుకొని యానండచాప్పములచే నామెను 

దడుపుచు పెన్నధి.గన్న పేదచందంబుననుండెను. అంత తారాబాయి 

“నాయనా ! మరు నీమొగము చూతునను కోలేదునుమో ! భగవంతుని 

దయారసము మన పెశున్నది గనుక, తిరిగి మన మొండ్ "రుల: వాచుళొను నంత 

భాగ్యము కలిగినది. లేనిచో నీదినమున సంప్రాప్త్రమయిన యపాయము తొల 

సించుకొన నెవ్వరికయినం దరమగునా, కప్పక మృతిబొందవలసిన దే. ఇంతకును 

మనయద్భృష్టము బాగున్నది" ఆని వలుకుచున్న కుమారిక పలుకుల కల), “తల్లీ, 

నీవు మిగుల నా(కలిగొని చను గనిపించుచున్నాపు. భుజించిన పిమ్మట 

మాటలాడు కొందము రము అనిఖెప్పి భోజనము నిమిత్తము కూతుంతోం 

గూడం బోయె. 
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మాళవరాజానకును దా మోదరసీంగునకును మిత్ర భావము కృమముగా 

"పాచ్చం జొచ్చెను. అందుపలన వా రరువురును స్ట కాలంబులయందు నొకరి 

నొకరు విడనాడక వ గ్లించుచుండిరి. దామోదరసింగునకు వ,ల్యేక మొక మేడ 

యున్నను నది శేవలము భోజనగృవామాయొ నే కాని నివానభ వనము కాలేదు. 

తననివాన మెపుడును మాళవరాజు సౌధరాజమేయె యన్నది. వాళెల్ల కలము 

లందును బిత్తు+రుజయించుటను, తారాబాయిని గొనిపచ్చుటకు దో ధానగరంబు 

చా మెందరునకు వశమగు నట్టు జేయుటకు నాలోచించుచుండిని వీంకీ మాలో 

చన తప్పనన్యాలోచన లేమియూ లేవ. అందువే నొకనా:డు వారెరువురు 

నొక్క_చో(గార్చుండి యిట్లు సంభాషింవ:దొడం౦గి 3. 

రొ.__మి'త మా! చితూరురాజులతీని వేగముగా వరింవవణెనన కోరిక 
() ఆశీ ల్ a 

మిల చాధింపుచున్నది. 

దా.--_ఒక్కరాజ్యలవ్యే నే కాదు దొారౌాబెయినిహాడ వవంవ:గలము, 

రా... అవును. రఈకండిటిక నామనము త్వరవవు దున్న ది. 

వడుచుండుట స్వభావమె. 

రాంజాజనిక్కము పల్కి. లివి, రశచిండు కార్యంబులు భఘున కార్భంబు లే, 

దాః కాదా + అందులో. జగాూరైన్నరంబును వళంబుగావించు కొనుట 

మిగుల నుతమ కాగ్గంబని చెప్పవలసి యున్నది. నా. డలాయుదిను 
అటి లి ఇ లం టె 

వశంబు కావించుకొని ఖ్యాతిచెందినాండు. చేడు మోకు ఖాలి జెంద 

దలంచి యున్నారు. తక్కిన తురుష్క_వృభువు లలో మివదంటి 

వాదే, 

రా...నిజమే, తారాబాముని వరించట యంత కంశైను భునకార్యంబు, 

చిత రు రాజ్యలన్మ్నీని వరంచినవా. జిం కొక(డన్నా (డు, కని రాజ 
లి శీ 
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పుత్ర కన్యవరించిన తురకరాజు గానరా(డు. ఇందులో చేనిరువమా 

నుండ చే. 

చా, (వకవక నవ్వి) వహ్వా! బాగా నెలవిచ్చితిరి. నిజము గా రాజవు త్మికను 

వరించినతు:':క లేండు. మోజీవిత కాలంబులో నీరెండును ఘున కార్య 

ములే. 

అని వీరిరువురును మాటలాడు కొనుచుండు సమయమున నొకరాొజి 

భటుడు మెల్లన మేడపెకరుడెంచి దామోదరసింగునుజూచి మొకోనమెవరో 
వచ్చియంన్నారిని చెప్పెను. అంత దా మోదరుండు లోవలికిం బంపుమను.డు 

వాండట్రు లానేెంచె. ఆంత నొకపురువండు మెల్ల మెల్లగా వచ్చి నారికి 

నమస్కరించి నిలువంబడె, అంక దా మోదరుండు వానితో నిట్లుసంభాషించె. 

-చా.--2ఒరీ? నీవెళక్కడివాండన. 1 

భం... సామా! మానివాసము భిల్ల వాటిక. 

దా,---నిన్నెవరు వంపినారు థి 

భ భిల్ల నానుం ము వంది నాడు, 

దా._నీచే గిశే మైన యు క్రరంబు నిచ్నెనా? 

భ,-ఇచ్చియున్నా (డు. 

దా.-=ఇటు తెము! 

భ,-(ఆత(డు మూట విప్పి దామోదరున కిచ్చును 

దా. నోటిమాట లేమెనంజెప్పెనా ! 

ఛ.- లేదు మవ శ భూ! యాయం త్రరముమా త్స మే యి-బ్చినాఃడు, 

రా,_అౌె న నీవు కి ందనుండుమనిచెప్పిపంగి దీవమునొద్దకుంబోయి. చదువు 
కొని నంతోషవిభారంబులు మనంబున. బెననొన మాళ వరాజునొద్దకు 

వచ్చి కూర్చుండి యకని కిగినియె, 

దొ... మహారాజా ! కార్యము చాలభాగము చెఅ వేలినది. 

రా... ఏమి నెజు వేతీనది? 

దా._రక్న సింహునికి సూరధానులకు భేదముక లిం చునట్టి యొకయు త్రరంబు 



వదు నెనిమిదవ పృకరణము, (00 

వ్రాయుటయు, నందువలన నతండు రత్నసింగును బురమునుండి వెడల 

గొట్టుటయు మాకింతకుము న్నే తెలిసి యంిన్నదికదా + 

రా._.-అఫును. వన్తుతవృత్తాంత మేమి? 

దా... ఆరత్న సింహుడు విచారగ స్తుండే యడవులంబటిపోపుచు నాయా 

సంబున నొక వెట్టునీడ ని చ్కెంచుచుం డెను. 

రా...వరువాతియుదంత మేమి? 

చాంద్ ఫిల్గులు, ఫిలవాథుంండును జాచి వానిని బంధించి నే. జెప్పిన 

వ్ర కారము గ్రామ దేవతకు బలియిచ్చినారంట. 

రా.-వవ్వ్యార! బాగు బాగు! రత్న సింగు చచ్చినాండే? ఇక రాయలకు 

దిక్కేది శై 

దాం-.ఏమున్నది ? హారావలీయందున్నయడవులే దిక్కు, 

రా ఇంకను విశేషం.. లేమి? 

దా... రెండవ కార్యం ఎహాడ ఫళోను ఖమయినదె, కాని చెజిపోే*ేయినదిం 

రాజా ఆ కార్య మేమి ల 

చా... తారా బాయిని గొనివచ్చుట. 

రా.-ా-(తొంద' తో వమ-ంఎనఏ ? 

దా..--రాయలు కమాఎతో. బూు)లతోంటయందు వివారింపంబోయిన._ట. 

రా,ఎజతరువాత 

దా....ఆరాజు నివాగంచుచుండంగనే యొకగాలి ఏతెంవెనంట. 

రా.....సమయము బాగునున్నది. తరువాత నేమిజరిగినది? 

దా, సర దా యాప్రాంతంబులందిరుగు చు సమయము శై వేచియున్న భిల్లులు 

గని పెట్టి, యాతండు వూవ.లతోంటనుండి పుం.ఎవకుం బోవుచుండం 

గా నాబండి నరికట్రి తారాబాయిని తీసికొనివచ్చిగి. 

రా. కార్భము సెజు వేలీన డే. 

చా...-కాని యాాసమయంబిునంబ, యాంతి కులంబోలిన యియ్యు రుపురుమ 

లాఖిల్టులను నలీకి యాలను విడివీించుకొ సిపోయిరంట, 
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రొ.=(నిటూర్ను పుచ్నుచ్చు అక్క_టా ! మన చేసిన వ యత్నము శ తువులకు 

— ms లుకవతవిప 

చనునా ? 

చా _అవును. షంకమా క్రృము చే మనకువచ్చిననప్ట మేమి + ఈవర్యాయము 

తప్పక కొనిరాంగలుగుదును. మజీయం నాకింకొక యాలోచన తోం 
చుచున్నది. ఇవ్వను రాయ లనవాయ డే యియన్నా (దు. ళన 

తోధానగర మపలీలసె వట్టుకొనగ లము. మన మొరులకుం చెలియ 

కుండ నిశీగసమయంబున నపురిని జుట్టుముట్టినచో  నాపుంబును 

వళంబు కానించుకొనుటయీ కాక తారాబాయిని నిర పొయంబుగాం 

డిసీకొని రాంగలము. తోధాను మ్యుడించుట క్రదిమే తగిన సమయ 

ముని నామ్మత్రుండగు మాఫవసీం గొకయుం తరము వ్రాసినాయడు. 

కా; న నీనసమయంబున దాడి వెడలి మేని జయము గాంచుటలో 

నిస్సం దేవాము. రాయల కింతకు ముందుండు మి త్రవర్తమంతయం నళిం 

చినది, మరల మిత్రులను సం సాదింవకముండే పోయి తోభాను 

మ్యూడించుట యుచితము. మణి ము చిం రువృ త్తాంతంబు వినుడు. 

రాయమల్లు అక్కలు, చెగిన బన్నీదలెనున్నాండు. నాకు మి త్ఫుడునుు 

రాయవ ల్లునకు నోదరు-డును, నాంనరం? కళ్ల త్ఫుండను చిర్య *రు 

“హాన్వంబులు బాగుగ. చెలిసిన వాండునగ నురాజమల్లు నాకొకయంం 

తరం. సీయున్నాండు. మనము నిమి త్తమా త్రులమెయున్నం 

జాలునంట. చిగూరు మనచేతికొప్పగించుట కేమియు లోవంబు 

లేదంట. ప్రస్తుత మళనికుమారు లెవ్వరు నింటలేరంట. ఈసమయమున 

గికూరునకుం బోతిమేని గక్షపుచుక్క_ చిందకయే చిత్తూరు వశంబు 

గావించుకొనంగలమంట, ఇట్రిసమయ ము అక్స్ం చినప్పుడు మిన్న కుండుట 

రాజనీతినిపుణంన కుచితంబుగాదు, కాన మన మిప్వుడే లెండునగ 

రంబులపపెకిం బోసుట యుచికంబని తోచుచున్నది. వారలు మన 

రవాస్యం బెటుంగరు కాన యంందనన్నా హంబులు మాని యుందురు, 

ఆందువలన మనము శీఘ్ర కాలములోనే జయమందంగలము, వ్రన్తు 

కము మనను చేయవలసిన కార్యంబుల వినుడు. మనమింకొక కొంత 



పందొమ్రిడవృహకి రణము. ||. 

సైన్యముం గసూర్చుకొనవలయు. మనకు ఫీల నాభుండు వేగురు ఫిల్లుల 

తోవచ్చి నవోయమువేనెదనని చాగ్గానము చేసియున్నాడు, కావున 

నిందున్న సైన్యనములో ము+-డవవంతు నాకర్చిం పుండు 'నేస్రైన్సంబును 

ఫిలులను గొని తోధాను ముట్టడించె నను. నేవు వారి నహాయంబున 

తోధాను వళంబు కావిం చుకొని తారాబాయని ఫిల్టులచే మాళ వకు6 

బంపిం చెదను. మిరు మిగెలిన్స్రైన్యము. గౌ చిగూరు ముట్టడిం చుండు. 

మికు సురాజామల్లు నహాయవడకమానండు. ఆట్ల్టు చేయ వలసీనదని 

నురాజామ ఖన కొకు గాము వ్రాసియం పెద, మిరు చిత్తూరు 

శించిన తోడనే నుఠరొజవుల్లు వచ్చి మిములం గరిసీకొనును కాని 

అ మోకు వశం బేనను నాపుగం బతని కిచ్చి మికు సామంత 

భువును గాం చేసికొనుండు. ఇట్లు చే ముట మంచిది, తనుయభఖిప్రాయం 

భమియో వళక్కాణింపు: డన నతం డిట్టవియె. ''ఒయీ |! సోయబ్సి 

ప్రా మం బున శేమున్నద? మనయిరు్టర యిఖ్లి స్రాయంబు లొక్క_టిమే. 

నీయాలాోచన మొ బాగునున్న ది. మణికొంక నైస్సముండినం గాని చిత్తూ 

రువయికిం బో"? ట మహాపావానము. చేనందువిమి తము 9 యత్నించి 

Ce 11 న్ 

యుకుటెచనుగకుండ చానినంన ధనం: నిచ్చి చున్భంబు గూర్చు చుందు 

ను, నీ బ్రయత్నములయందు నీవప్త మత్తుండ వెయుండుము. అనియాత 

నితో: జెల్బ్చివంపఫి యవి ee త లత స్ బరీశీంచి కన 

నైన్యం ౧లోనిక్షి- చశేర్నుకొను చుండెను. 

ప 

శరై పందో"మిదవపృకరణము, యా 

తారాబాయి యొకనాం డొంటరి గా: నార్చుండి యిట్లు విచారింవం 

వచ్చెను. అక్కటా ! ఎంకదుర్థాకపుకార్యము. జేసితిని. “నిరా మోకా 

లాడువారు కలరా” యని యందురు. కాని 'నేనజ్టిదాన వైతిని. నెనెప్వరి 

నిమి త్రము చిర కాలంబునుండి వేచియున్నానో యట్రిమవానుభా వండు నాదృష్టి 
టు 

దం మనం బడినను జాడ నైతి. నావంటి దురద్భన్ల వంతురాలు మట్ొక్క_ త 
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లేదని వకా్కాణింపంగలను. “సుందరీ, నీకు మేమువ కారులముగాని యవకా 

రులము కామని యెొంతచెప్పినను నేను వినక మూర బుగితో ననరానిమాట 

లాడితి. అభిమానవంతు. డైన యారాజపు త్తుండు డెందంబున చే మనుకొచెనో? 

ఎటిరోగంబులకైన మందుగలదుగాని మాటలచే విజిగిన మనస్సునకు మందు 

లేదని యందురు. కాషన నాకాయుమాటలచే విలీన యా, రాజకం వర్చుని 

మానసంబు మగల హాత్సకొనునో వాత్యుకొనదో. అయ్యరౌొళ్ళా ! ఆసమయం 

బున గ్రోధవిశాచంబు నన్నావరించి కాజు 6ఆఅ:౦చినదీ. కన్నులారా! 

చితృపటమునం దతసి రూపంబు చూచిచూచి తృ ప్టిపొంద- జాలగ యాకని 

మనోవారాకారం బెం జూడ వేచియండియు మాయెదుట. బఎనవ్వుకు చూచి 

నంతసించదలకవోలిర. ఇంక మిజన్యంబు నిష్ఫలంబు. మో కారాజచంద్రుండు 

గనంబడునని నేను నమ్మ(జాలను, శీమునపాొ! సీను నానమయంబున వటిమూ 

ఢమ వై తిజేమి? కొంచమైన నాతోేచింవ దాః వమవోనుభావుని సీ. సస్వ కాల 

సర్వావస్టలయందు సంన్మగించుచు. డదీయ సందర్శినంబు:. గోరు చుంటివో, ఆస 

చ్చరిత్రుంశు సమో పంబుననున్నను గృహింబలేకపోతి వేసి గృహింలనటోం 

గన్నులార నాకనినుందరాకారంబును జూడనా? కనివిడి” నాళనిసో మాట 

లాడవా? అయ్యో! ఇప్వుడేమనుళొనినను లాభయెమి? ఐ'గలెంకబోఫీంచినను 

వినాలి. వారు వల్కిన హితవాక్యంబు లన్నిరంం కోవపరీకమానన వైననాకు 

నహీతంబులుగా దోవె. పీసీ! కోవమా! ఎంతకోసీగివి వీవలనం గనులముందలి 

భాగన్నుంబును జెడంగొట్రికొంటిని. గోేకంబున నీ వృబావం బె.౧ని నిర్భాగ్యు 

లగా జేసీ విడువదు. నీమూలంబున నారాౌజచం ని సంవాగుంచుటకు బూని 

కొంటిని, నేనెవ్వరిని జంపంబోతినో యామవోనుభావుండె బృథ్వీరాజు. అక్క 

టా! ఎంత పాపాత్తురాలనైలి. వమహానుఖఫాస ని పాదంబులు డలందాల్చిపూ 

జించి కృళార్ణురాలను గావలసియున్న దాననో చేనామహానుభాపని సంహగింజం 

భూనుకొంటిని. ఆక్కటా ! యెంతవని చేసితిని? నాక్రీయు త్తరంబుల నొసంగిన 
వాడు పృథ్వీ రాజే ధయుయుండును, ఆమహోనుభావుండు నావన్కొ-న వాక్యం 

బులకు కోవంబు వహింది నన్ను జేవట్టనో వేవ్టండో “చెయా! నీవెంత 

నిందించినను మేము కోవంబును బూనము”ఆనివత్కె_ను. దీనింబట్టి ఊయోబింవ 

నతనికి నాయం దనుగృవాంబున్నట్లు తోంచుచున్నది. కావునం ్రోధము 
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వహింవక పోయిన బోవచ్చు. ఆత. డప్పటి నాచర్యను దొడగాంచి నన్ను 

దుష్టురాలినిం7ా చెంచుచేమో ? ఉదారగుణుండైన యారాజన త్రముండు 

అప్పటి నాచర్య కో పొలిశయంబుచే విపరీతంబుణా నుండె నని భావింవక 

పోవునా ? ఒకవేళ నాతందు దుమరాలినిగా నిశ్చయించి నన్ను ౭ జేవట్రని చో 

నాజన్మంబు వ్యర్థము, నాకీ జీవిత మంతతో సరియే! నాకీలోశముతో. బనియే 

లేదు. నేనబ్దుడు పలికిన కాటుమాటలను తమించవలయునని ప్రార్టించుచు 

నొకయు త్రరంబు వ్రాయుదమనిన, నతేనిప్ప దేశంబు తెలియరాదు. ఎచ్చటికి 

చ్రాయను ? గ ద్యారునం దుండునని కర్ణాకర్థిక గా వినియున్నాను. అచటికి 

నొక నేవకుని వంపిన 'నేమగునో! అయిన నిందులకై తరువాత నిశ్చయించి 

మయేహైనను చేయవలెను, భవానీ దేవి యనుగృహించి నావృథ్వీరాజా మాన 

నంబు నాను. ఎ) లెకూలము గాకుండ జేయుగాత! అక్కటా! యాటదా మోద 

రుని వలన చెః ద్రపాట్టం బడపలసివచ్చినది. ఎన్ని పాప కార్యంబు లాచరిందవలసీ 

వచ్చుచున్న టర ఆదుర్తారునం తము చొందించినం గాని మాకు నుఖంబుగలుగదు. 

అయ్యా! పావము, ఏ పాపము నెలుంగక సర్వదా మారాజ్యంబుం గాపాడు 

చున్న రక్నసింగున శెన్ని పాట్లు సంభవించినవి ? మాతండి గ శాతని 

సభలో నవమానించి న. 'వెడలంగొట్రుచున్నవ్వు జాతనిమానసన 

మెంతవికనికలాడెనో! ఇంతకు నేమి? యాతండు గొప్పియా వదలనుండి తప్పిం 

చుకొని శేమంబున నున్నవాండంట. ఈయంందంతము గమాచాంు. కిం చెలిసిన 

వరమానంద మొందగలదని నిశ్చయించి రమాబాయి మందిరంబునకుః బోయె 

ను. ఈమె పోసునప్పటికి రమాబాయి యొంటిగాంార్చుండి తనమనోవారుం 

డైన రత్నసింగుంగూర్చి విచారించుచుం డెను. రత్నసింగు తోధాను విడిచి 

పెట్టినది మొదలు రచాయిమానసంబు చేశసంచారంబు కేయుచుండెచేకాని 

యొుకమాయును నుని రముగ్ నుండలేదు. ఉండినను విచారంబుచే చంచలత్వ 

మందకుండ నుండలేదు. విచారాతిశయంబున నన్న పానాదులు గొనకపోవు 

టచే మిగులం గృశించి యుండెను. ఆమెకు నిద్దుర సరిగాం బట్ట లేదు. ఈెహేా 

తువులచే రమాబాయి మిగులం గాంతివిహీనురాలై యుండెను, అంత రమా 

బాయి కనయింటికివ చ్చిన తారాబోయిని జూచి తనవిభారంబును గుట్టు వలిచి 

యామె కిట్లనియె, 

8 
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రమాంజా-తారా! ఇట్టిసమయంబున వచ్చితి వేమి ? 

ఆా....-వమియూు లేదు. నీకొకళుఖభవ ర్రమానంబు తెచ్చితి, 

ర. (ఉక్క_ం౦ఠత్ఫోో ఏమిటది? 

తౌ._ఎవరినుడ్లేశ్రించి నీవు విచారించుచున్నావో ? యాఫురుషో త్తముని 
వృత్తాంతము. 

ర..___ఎందు క్టుక సక్కై_ములాడెడను ? ఆరతనివృత్తాంతము స్వవ్నవృత్తాం 
తంబు వంటిదే? 

తా.._అ$,నకుము. ఆమవాపురువుని నీవు చేవట్టంగలవు, 

ర.---ఎక్కుడ! వరలోకమం చా? 

తా...--కాదుశకాదు! ఈలోకమం చే! మలీయం స్వల్ప కాలంబులో నే! 

ర._--నఖీ! యెందు కీయూరడింపుమాటలు ? 

తా. కాదుకాదు. ఇదిగో నీయు త్తరంబు చూడుము, (అని చేతికిచ్చును) 

ర (అందుకొని సాంతము7గాం జడివికొని చెలియా ! అతనికి సం ప్రా ప 

మయినయావద యేుమయియుండునో? 

తా. తెలియదు. వీదయిన నేమి యివ్వుడత(డు తేమముతో నున్నా (డు. 

ర,ఎఇవ్వుడగ య డెచ్చట నున్నాండో ? 

ఈతొ.----ఆదియంం6 దెలియదు, 

ర.- ఈయ త్తరంబు తెక్కు_డివి? 

తా.చెలీ ఈయు త్తరంబులసంగతి మిగుల సోపనీయము. ఇతరుల కెవ్యరికిం 

చెలియనీయయహాడదు. మన చెలిక తియలశకెనను చెలియనీయకుము. 

అట్లయిన మన కార్యం బంతయు విఫలమగును. ఈయంందంకతం బంతయంం 

రహస్యంబుగా. జెప్పెదను రమని రమాబాయితోంగూ+డి తనబస 
"శేంగెను, 



మానపులకు భగవంతుం డెవ్పును తల(పునకు వచ్చు? సుఖవంతుల్రై 

యుండునవ్వుడు కాదు. ధనవంతులై యంం౦ంనసునవ్వుడు కాదు. శఫ కార్యాదుల 

నొనర్చుకొను చున్నప్వుడు కాదు. "పెక్కు.లావదలు చుట్లు ముట్టినవ్వుడున్వు 

దాము దలంచిన కార్య ంబులు చెడినవ్వుడును ఫగవంతుండు 'గానదచ్చుచుండును. 

ఇతర సమ యంబులందు భగవంతునినామము నోటంబలుకనివానై నను విపదలు 

తటస్టించినప్పుడు వపలుమాణు భగవంతుని ప్రార్థించి ముడుపులు కట్టుచుందురు, 

ఆప్పుడు భగవంతుం జే దికపు_గును. జేవాలయంబులే శరణంబులగును, ఈయంళ్ల 

మం దెంతసత్యమున్న దో యందజకు: 'ెలిసినవిషయ మే. రమాబాయి యొకతె 

యిట్రియవస్థ నవలంబించినది. తాను జిరకాలంబునుండి రత్నసింగును దన 

మనోవారునీ గా చెంచుకొనియుండో, కాని యామెకో3 ర్య నెజ వేఆకమును పీ 
రత్నసింగు పురంబునుండి వెడల గొట్రంబడయె, ఆప్పటిశుండియు రత్నసింగు 

వార్తయే తెనియక పోపుట చే విచారపరీతయె యుండి తారాబాయి యిచ్చిన 

యు త్ర .0బువలన నతండు సజీవుండై యంంన్నాండని తెలిసికొని తనమనో ఫీవ్లమూ 

నెజు వేర్చవల.విానని తన కార్యభారమంతయంం భవానీ దేవిపె మోపెను. మ౭కి 

యు బూర్వము రుక్షిణేదేవి గారీజేవిని :రాజించి యామె యను ౫ వాంబు 

నకు చాతురాలగుటంబట్టియె నిర్భంధంబుల నన్నింటిని తొలంగించుళొని తన 

కిష్టజముండయిన కృమ్లనిం బిండ్రాడంగలిగినట్టు పురాణాదులందు విన్న వగుట చే 

రమాబాయి తానుగూడ భ వానియనుగ్త హూంబు సంపాదించుకొనినచోం దన 

కివతముండయిన రత్నసింగుని బెండ డం గలుపదు నబెడితకలంఫాకటణి 

యుద్భృవించి యామెను బాధింవ పంజొ చ్చెను. ఆందుచే నామె యొట్టయినను 

భ వానీ సందర్శనంబు చ్రేస్రికో నతెనని (వృయల్నించుచున్నది. కాని యూరి 

నడుమనున్న భవానీమందిరంబునకు. బోవుట మిగులం గప్టంబుగా నుండెను, 

తనంత దాను బయలుబేణి వెళ్ళినచో నలుగురు సిగువిడిచి యూరం దిరుగు 

చున్న దని దూషింతురే మో, యన్న భయము బాధించుచుండెను. లేక తారా 

చాయి మొదలగువారితో. చెప్పి వారితోయహాడం గలిసి వెళ్ళిన బాగుండునని 
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యోజించెను; గాని వారు తనయభిప్రాయంబు గని పెట్టి శేలిచేయుదురని 

భయచడుచుండెను. రల బాలవల కతిక్రమించిన పీమట మాలువేవషంబు 

తోంబోయి వచ్చుట యు కంబుగా. దో(చెను, గాని యిట్టిరా తి సమయమం 

దసవాయురాలయి పోయినచో మార్షమధ్యంబున దుష్టు లపాయంబు గలి 

గింతురేమో యని తలంచుచుందెను. ఇట్లు వలునందియంబు లుండుట పే ే మి 

వేయుటకు నిర్ణయించుకొనలేక తుట్టతుదకు రాజగ్భృవాంబున జనువుతో సంచ 

రించుచుండిన మాధవసింగను రాజకుమారునినవోయంబున భ వానీసందర్శ 

నంబు6 జేయ నిశ్నయించుకిోో నెను, అందుచే నొకనాండు మాధవసింగట్లు 

పోవుచుండ వానినిబివిచి తనయభిపాయంబకనికిం జరియం౭చేసెను. ఈమాధవ 

సింగునుగూర్చి యిచ్చటంగొంచెము వ్రాయవలసియాన్న ది. ఈమాధవనసింగు నూర 

ధానులకు దూరపుబంధువు. ఇతడు చిరకాలంబునుండి యాసంసానమును కని 

చెటికొని యుండెను. వీందు కుటిలుందు. దామోదరసీింననకు దక్నీ ఇభుజంబు 

హృ హాు, ఇతడు పెకి రాయలకు న్నేహితునివ లె. ట్ర,వగ్రించుచుండినను 

నాంతరంగికశతు వై యచ్చటియుదంత మెప్పటికవ్వ డు తరంబులమూలమున 

దామోదరునకు( చెలుపుచుండును. మజకియం రత్నసింహుని పు రంబునుండి 

వెడల గొట్టుటలో ముఖ్య కారకుడు పీ(డె. దామాదరునియువ బేశంబున నే 

కాక వీండు రర్నసీంహుంని పై సవాజవిరోధంబు:బూని యతని చెట్టయిన నూరి 

నుండి వెడలగొటింపవశెనని మొదటనుండియు దలంచుచుండెను. ఇందులకు 

శారణము వీరిరువురును రమాబాయిని గాంకీంచుటయే. వలియం రమాబాయికి 

రత్న సింగును వరింవవలయుననియు యున్నది. కాని మాధవసింగును పరించ 

వలెనని లేదు. ఇంతియకాక మాధవసింగు దన్నువరింపవలెనన్న కోర్కినున్నాం 

డని రమాబాయి కెంతమాత్ర ము తెలియదు. మాధవసింగు దనయభీ ప్రాయం 

బును రమాబాయికిం చెలువవతెననియుండెను. కాని తగినసమయం౦బు లభించ 

లేదు. అందుచే సమయంబునకు వేచియంండే. చేడు రమాబాయి తనయఖి 

పాయంబు తెలువగాజే మాధవసింగు తనకు మంచినమయంబు లఖించినదని 

పరమానందళభ రితుండె యందుల కంగీకరించెను. అంత మాధవసింగు రమాచా 

యితో రవాస్యంబుగా నీదినము శుక్ర వాసరంబుం ఛ వానీదర్శనంబుం జేయు 

టకు దగినసమయంబని చెప్పెను. రమాబాయి మాధవునిదురభి ప్రాయం బెజు. 
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గదు. కావువ నందుల కంగీకరించి రా త్రి యతిక్ర మించినతోడనే తనబసకు 

రావలయునని వేం డెను. ఇట్టుండం7ా సూర్యుండ స్తమించె, రా త్కిక్కముక్తమం 

బుగా నలిక్కమించుచుండే. నాడు వెన్నెలరా త్మియగుటం జం దు,ండు 

నభోమండలం బలంకరించి వెన్నెలలచే లోకమంతయు నిండించెను. రా శ్రి 

జామున్నఆ కావచ్చినది. రాజమందిరంబునం జాలమంది శయనంబులం జేంర, 

ఆట్లిసమయంబున మాధవుండు మనోవారవ స్త, భూపషణంబులం చాలిచి కర 

చాలంబు ఆోన6గల యొకకజ్హ్రను బూని రమాభబాయినుందిరఠబునకుంబో యొ, 

ఆకండు పోవునప్పటికి రమాబాయి. వెన్నెలనుంకి తన్ను వేజబువజువకుండు 

నట్టు తెల్లవ ంబులదాొలిచి సిద్ధంబు గా నుండెను. ఆంత మాధవుడు 

ముందు నవుచుచుం డెను, రమాబాయి వానిననుసఎంచి పోవుచుండెను, మాధవ 

సింగు నందు నెళకింగనవారలగుట చే ద్వారరక్షకభొటు లెవ్వరు నడ్డగింవ లేదు, 

అందుచే వారు నిరాటంకంబుగ బోందొడంగరి, ఇటు వారు వీథులు దాటి 

చా:టి యాభవానీమందిరంబు (చ, టేశించిం. వీరు పోనునప్పటికి భవాని యా 

లయంబు భూతల వైకుంఠంబుచందంబునం బి కాళించుదుండెను. నాడు 

శుక్ర వారంబగుట చే జేవాలయ మంతయు దీవంబులతో నిండియం౦డెను, 

ఆర్బ్చకు లోం కారంబులుచెలంగ బేవిని బూడించుచుండిరి. వచ్చినభ్ కులును 

ఫ్ కురాం డును దమకు వచ్చిన దేనీస్తోత్రంబులు చదువుచుండిరి. మణీకొందఆు 

మృదం గాదివాద్యషహోేవషములతో గానము చేయుచుండిరి. అంత మాధవ 

సింగర్చకులను బిలిపించి రాజకుమారికకు దర్శవంబు చేయింపుమని చెప్ప 

నాతందు జనుల నొ త్రగించి మార్గము చేయింప రమాబాయి మేలిమునుంగు 

చెలంగుచుండ టబచేవీనికటంబునకు. బోయి నమస్క_రించి తనకు వచ్చిన జేపీ 

స్తోత, మప్పగించి తల్లీ నీకరుణారసంపుంజాాపులం జిల్కి పోవుము, నీపాద 

వద్భంబుల నమ్మినవారికి శుభంబు లొడంగూ మునంట ! నీ పొదంనుల సంతతము 

ఛ్యానించుచున్న నాకోర్కి. నెజి వేర్పుము. ఆరాజకుమారునితో నన్ను జేర్న 

వేని నీపాదసన్ని ధానంబునంచె శాజీవంబులంబా సెద, ఉత్తమ రాజపుత్తి త్రి కం 

నాసావాసంబును బరికింతువు కాక ! నర్వమునకు నిన్నే నమ్మియున్న న నన్ను 

చేరదీసి అని ప్రార్థించి తాంగొనివచ్చిన ఫలాదుల నర్పించి దేవతా 

చ చ,సాదన్వీకారంబు శే. య చోటు గదరి వెంటనే యింటికి నొని 
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పొమ్లని మాధపసింగును గోరంగా నతండందుల కంగీకరించె. ఆంతవారిరువురు 

పీధులవెంబడిని పోను దుండిరి. ఇట్టు వారు పోవుచున్నష్పుడు దారి తప్పినట్టు 

న్నదని రమాబాయి వెవ్నగా వాండది విని, “లేదులేదు మొదటి మార్తముకంకె 
నిది దగ్తరమార్లము” అని బదులు చెప్పి లీనుకొనిపోవుచుండెను. వాసవ 

గామె "నట్లు “సీని కొనిపోయి యూరికొన న యొక పాడు చేవాలయంబు. 

జేక్చిను. రమాబాయి యది చూచి యిది యొమి యిక్కడికి గొనివచ్చితివి? 

అని యడిగెను. అందులకు మాధవసిం గిట్లనియొ. ““శ్రల్రితరూా | ద్రోవాబుద్ధితో 

నిన్నిచ్చటికిం గొనిరా లేదు. కూర్చుండుము చెప్పెద. నాచిత్తంబు నీయందు. 

ట్ర, వేశించి మరలి రాలేక యంన్నది. కావున నన్ను. దయతో: జూచి 

శ ట్రుము. నాయభిప్రాయంబు నీకు 'జలియంజేయ వలయానని తలంచితినిగాని 
మ పటట నాకు తాసు దొరక లేదు. తాప్రారన మన్య థా చేయవని 

తలం చెదోనని విన్నవించుళొ నెను. అది విని రమాబాయి య శ్రే, క్రించిన 

కోపమ్లు నడంచికొని నోటనుండి వెడలివచ్చుచున్న నిందావాక్యంబుల ల 

స్తక్కకొని తనలో నిట్లనుకొనియె. ఆక్కటా! వీని కిట్టి దుర్గార్షపుబుద్ధి 
యున్నదని యెజుంగచెలి, పులిని విశ్వసించి పోయినట్లు లీస్రరుని స నమ్మి వచ్చి 

లిని. వీనినుండి తక్పించుకొ నువిధంబు చూచుకొనవలెను. వ్ప్వుడు సేళీమా 

త్రము తొందరవడినను కార్యంబు చెడును. ఈయుదంతము నెవ్వరికి చెప్పి 

నను స్వతంత్రించి యాతని వెంబడించి పోయినందులకు నన్నే నిందింతురతు. 

కానున సామంబుచేత చే కార్యంబు నెజ వేర్చుళోనవలెనని తలంచి యిట్లనియె. 

““రాజకుమారా! నీవింత వెడగువాండ వేమి! ఈయుదంతము తెలియ. జేయుట 

కింతదూరము తీసికొని రావలయంనా? ఒక యు త్తరంబు వాసివంవీనంజాల దే! 

చేను మొదట రత్నసింగును గోరికొని యున్నను నాతంజేజేశంబునకో పోయి 

నాడు, ఇంక నాతనినుండి నామాననంబును చి ప్పికొని యున్నాను. నిన్నా 

వరించుట విషయ'మె యు త్రరముఖమానం చెలిపెద. నన్నువేగముగా నిల్లు 

చేర్చుము. తారాబాయి "మొదలగువారు చేనిట్లు వచ్చితినని యెణింగినచో 

మణీయొకరీలిగాం దలంపక మానరు. కావున నొరులెణుంగకుండ నిల్లు చేర్చు 

ము” అని పలిశెను, మాధవుం డదివిని రమాబాయింగని యమితానందంబు 

చెంది, రత్నసింగు చేశాంతరమునఇైన జీవించియున్నా (డని తలంచుచున్నా 
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'వేమొ. అతండు చచ్చినాండు కావున నన్ను దవ్నక పరింపుము, నీకమిత 

నుఖంబులం గలిగించెదనని పలికి యామెను గొనివచ్చి యిల్టు చేర్చి తానింటికిం 

బోవుచు( దిరిగి యిట్లనియె. “సుందరీ! యెప్పుడు నాకోరిక నెజి వేర్చిదపు” 
అని వినయంబు గదురం బలుక నామె రెట్రించిన కట్పలుకతో నిట్టనియే, ఓరీ! 

దుష్టబుద్ధి ! సీవిట్రి దుర్తార్లపుముతితో. జరించుచున్నావని యెజుంగను. రాయ 

లతోంశిప్పి యేమి చేయంచదనో చూడు, ప్రాణంబుల్నపె వె బ్ర దుకుండిన నన్నె 

వ్వుడును స్మరింపకుము. నిన్ను వరింప నాశెంకహాత్ర ము నిష్టములేదు. చను 

విచ్చి మాటా-డితి నన్న ౦తమాత, తమున నన్నట్లు కలగవచ్చునా ! దీనిం .బ బ్రథ 

మాపరాధంబుగ నెంచి తమించితిని. పొమ్మని శసరెను. అది విని మాధపుండు 

నిశ్చేష్టితు.డై నోటమాటరాక తనమందిరముసకు మంలెను. కాని యామెనుండి 

మనంబును మాత్రము మరలించుకొన లేకపోయెను. 

రసి కా 

-శప్ర(3 ఇరువదియొక టవ ప,కరణము. ఈ 

“విద్వా నేవ విజానాతి విద్వజ్ఞన వరి శ మంి” ఆనునారో్ కి రొకటి 

కలదు. ఆవాక్యగత్న మెంతయు నాదరణీయ మె యున్న ది. ఒకపండితుండొాక 

విద్యయందుం జేసినవరి శ్రమను నట్టిపరి శ్రమవేసిన మవానీయుండే తెలిసికొన 

సమర్థుందు, తక్కినవార 'లట్రివారలై న ఒక కపీశ్వరునికవితక్వమందున్న 

మాధుర్య చమళాారములను. మలొక కవీశ్వరుండే గృహింప సమర్ధుండు, కాని 

తక్కి_నవారు కారు. ఇందువలన దక్కి_నవారందటు మూఢులని నాయఖ్ ప్రా 

యంబుకాదు. పండితుని పొండిత్యవి శేషంబుకు, గ వీశ్వరుని ఇావ్యమందలి 

చమత్కార విశేషంబులను గాంచి తక్కినవారందరు నమితానందము నొందం 

గలరు. కాని వానినిమి త్రము వండితకవులు చేసిన వరి స మాతిశయమును గను 

సొన 6జాలరు,. దీనింబట్టి. యోచింవ నెవ్వ శేవిద్యయేందు నిపుణుళలో వా 

రావిద్య చీర్చినవారి. వరిశ్యమనుగ్రహింపంజాలుదురని స్పష్టమగుచున్నది. 

ఆశ్వే యొకధనుర్వి ద్యాకుశలుండు మఆియొక ధానుమ్కుని పరిశ్రాంతిని చెలిసి 

కొని యానందించుచుందు, అశ్ట్టే బర్మాక్సమకాలి నుణియొకని పరా 
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(రృమగుణంబులను జక్కగం గృహించి సంతసించును. కొన్ని సమయంబు 

లందు గాంద టీకరుల విద్యాదులను గాంచి మంచి విద్యా పాండిత్యము 

"అదుటివారికిం గలవని (గృహించియు, మాత్సర్య బుద్ధితో వారి పాండిత్యా 

దుల బెశి నిందించుచున్నను చారల మానసంబులకు వాని త త్ర (ములు 

గోచరములయి యుండకమానవు కావున మహా వరా కృ మశాలియగు 

వృథ్వీరాజు తారాబాయి వరా క్రమౌాతిళయము చూచినప్పటినుండియు 

నమితానందంబు నొంది వలుమాణా మె పర్మాక్కమమునే కొొనియాడుచుం దన 

మనంబున నిట్లు తలంచుకొనుచుండె. అయాక! ఆకోమలాంగి యిదివజిలో. 

దన సౌందర్యాతిశయంబుచేత నామానసంబును దనవం కాకర్షి ంచికొనినది. 

ఇవ్వడు వర్నాకృమగుణమ నెడు సజింటుే నిక్కు.0బుగా దృఢంబుగా బంధించి 

నది. బాపురే? ఆవయ్యారిసాహసం 'బేమనికొనియాడుదును! ఆ మోవహానాంగి 

వరాక్రమ మెంతనివర్షి౦తును! నాంటిరాత్రి, మవోకో పొవిష్టమానసయై కర 

వాలంబు శేల: గీలించి మందగమనయయినను నమందగమనయొ, నన్ను జంవ 

నెంచి నాపైకి లంఘించివచ్చు చున్న యచ్చందనగంధి వైఖరి చెట్లు మజణువంగల 

ను? ఇంతకు చేమి! ఆమె సత్స్వ'థావ మెంకయుశ్లాఘనీ యమయినది. స్వకులా 

చారరక్షణయందా మెకుం గలపరాయణక్వ మెవరికింకలదు? అని యిట్టుస్త రించు 

కొనుచున్న సమయంబున బురుషుండొకండు వచ్చి వృథ్వరాజు ననుమతివడసి 

మెల్ల మెల్లనం జనుదెంచి నమస్కరించి నిలువంబడియె,. అంక వృగ్వీరా జి 

ట్రతని తోసంభాషించె 9 

వృ.నీ వెచ్చటివాండవు! 

భ,-..తో థానగరవాసీని? 

వృ.-_నిన్నె వరంకి రి? 

భ్._మారాొజకుమారిక తారాబాయి, 

వృ. ఎందులకు! 

భం... తెలియదు. ఇదిగో నొశయుం-త్తరమివ్చెను. (అని చేతి శందించును 

వృ.-(దాని నందుకొనివచ్చి దీవపు'వెలు(గున నిట్లు చదువనారంభించె. 

“క, మామక మనోమనోజా! 

శ్రీముడ్ర్రా జాధీరాజ! శ్రీఠనురభూడా! 
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కోమలపా దాంభోజా! 

య్రేమాస్పదగు ణసమౌాజ! పృథ్వీ రాజా! 

స్వచ్భకీ ర్హికలాప! రాజకులపీవ 

రమ్యతరరూ వ! రిపుఖీకర వ, తావ! 

అవధరింపుము నీచానురాలు తార 

మెల? వ్రాసిన లేఖావి శేషములను, 

. కరుణానిధి విను తోధా 

పురమందు గడిండినేమమును గని మే మె 

ఇర మున్నారము నిరల 
లు ఆజ్ఞ 

కరుణా గనవూార్హ తావక కటావత్షముచే. 

. కినుక మదిం గలంచుటను (గందును మా.దును జూచుకోక నూ 

బ్బున ననరానివల్క్కు లనుముల్కు_లవం కిని లేంళప్రూలకం 

శెను గడ కోమలం బయిననీదుశరీ: ము గందునట్టుగా! 

జొనివననాదుతవ్వు దయంజూచి వమింపుము రాజనందనా! 

ఉవకాగం బెనరించిన టమ వానీయుల్ మోరలం చాత్మ భ 

క్రిపరంగాక కృతఫఘ్న రాల నయి కల్తిం శేలగీరించి మో 

కవపకారం బొనరింవ మోవయికి నుద్య లీల లఘీంచునా 

యవరాధంబు సహింపవయ్య గుణధు ర్యా! రాజచూడామణీ! 

, చిగకాలంబుననుండి మిములను దర్శెంవంగ నాయాత తం 
క వాలీ 

దలరపా టొందంగ నష యత్నముగ లబ్దం బయ్యె నైనం భనా 

తుఠుం డ్గ,౦0బునం చారు గాంచి మడదియందు ద్రాయియంచున్ని రా 

దరముం జూపినయటు లాయె నను నాదొర్భాగ్య మెట్టున్నదో! 
యు, ఇ. 

కమలము చృక్రవాకము తగంగ దిచేశునిరాక గోరుచం 

దమున సదా చకోరకుముద౦బులు చంన్రునిరాకనోరుచం 

దమున మదీయచిత్తము త్వదాగమనంబును గోరుచుండె మో 

దమునను చెల్చవయ్య వసుధావర దర్శన మెప్పు డిత్తువో? 
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గ్. ధరణినాయక! యధికనం తావమునను 

బొగులు మచ్చిత్త తచాతకమునకు నకట 

చల్చందన మిచ్చునీ వనుజలద మిటకు 

వచ్చిజీవనమిడకున్న బు బదుకు కెట్లు!” 

అని యిట్లు వద్యరచనాభాతుగ్భోముచే నొబ్వునట్రి యాయంంత్తరము జదువుకొ 

నునవ్వడు వృథ్వీరాజు చెందుచున్న యానందంబునకో మేరలేదు. మజియు 

నారాజకుమూరుండు మరలమరల( జదువుకొనుచుం దనలో నిట్రనుకొనుచుం డె. 

అయాే! ఇడివజ ఆకా మెపరాకృమాదిగుణంబులంగూర్చి వినియు(గనియు 

నున్నాను! వానికే మిగులనానందము చెందుచుండంగా శ్రోతృజనులకర్ణ ములకు 

సుధారసస్రావమువ లెనున్న యానుంద' నిక విత్వ చాతుర్యము సీయం తరము వెలువ 

రించుచు  రపముదితకే ముంచినది. చాపు?! మొదటి రెందు వద్యంబు 

లలో నం త్యానుప్రానమును మిక్కి. లిచక్కగ నమర్చినది. మూండవస సద్యంబు చే 

గృతజ్ల తము వెలువరించుచున్నది. నాబ్రవపద్యము చేతను, అయిదవవద్య ము 

చేతను, నాడా మముల చెటుంగక నిందించినందులకు తమావణకోరుచు. 

దాననుభ వించుచున్న వళ్చాత్తాపమును చెలుపుచున్న ది. ఆజవవద్యంబున నెంత 

చక్కనియువమానంబులు చర్చిని. క మలకుముదో పమానంబుల మే నాదర్శనం 

బులేనిచో మనస్ఫంతోషమా మెకు లేనటు తెరి చున్నది. చక్ర, వాకోవమా 

నముచేం దనమాననము విరహవోసహామయినదనియంుం, చకోః వా మానంబు 

లచే చేజీవనాధాగకుండ ననియు చెలుపుచున్న ది, ఆజీవనపదము నెంతబా 

గుగా శేషించినది! నాదర్శనంబు లేనిచో బ్రదుకుటదుర్ణ భమని తెలుపుచున్నది. 

ఆనుందరి మిగుల సావాసనవంతురాలు. నేనొక వేళ, బర కాలమువరకు దర్శనమో 

యనిచోం బ్రాణంబులువిడుచు నే మో! శాసన శీఘ్ర) కాలంబులో చే "వెడలి 

పోయి యామ్సేళోర్య_నెజ వేర్చ పలెనని యిట్లు వృథ్వరాజు తారాబాయిన్రాసీ 

నయం త్రరమునండలిసా ర స్యంబులు గహ కాంచుచుం దన న్మయత్వంబునొంది మయి 

మణిచియున్న యవసరంబున సదాశివయోగి ససభసంబున లోపలికింబోయి 

వృథ్వరాజున్న మందిరంబు చ, వేశించి యతని (వృక్కునున్న పీఠంబుపె వుం గూ 

ర్పుండె. కాని యారాజనందను(డు నతో తా ముని[యున్న వాండౌ 

టచే శావచ్చిన సదాశివయోగిని జూడ 'ేలేదు. అత. డేదియో యోచించు. 
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చున్నాండని గృహించి యోగి, “రాజకుమారా! యేమి యోజించుచున్నా” 
పని వల్కె.ను. 

అదివిని వృథ్వీరాజు తనయొద్దగసార్చుండినయోగికి నమస్క రించి దీరా 
అలోచనలో ముని(గియున్న వాండనగుట చే. దమరాక యొజుంగకపోతినని తమా 

వణ చెన్పీకొని యిట్లు సంభాషించే. 

వృ.---స్వామా! వింత లేమయినంగలవా? 

న, ==వి౦ంతలుకలవాయని యడుగుచున్నా వా! మనకొంప మునింగినది! 

పృ-ాశ్రుళి వడిలేచి, అజేమియో సెలవిండు, 

స----ఏమువెప్పుదు! చిత్తూరు తోధానగ గంబులు వివదంబుధిలో మునుంగసిద్ధ 

ముగానున్న ది? 

వృ----౪ది యెట్లు! 

స----మాళవరాజుదార సైన్యంబుతో (బోయి చిత్తూరు మ్య్రుడించుచున్నా (దు. 

వృ.తో ధానగరమునకు వచ్చినయావదయొట్టిది? 

స దా మోదరుండు కొంతనై న్యంబుతోంగూడుకొని తోధాను ముట్టడించి 

కారాబాయిని రాయలను మాళవకు. గొనిపోవనున్నా (దు, 

పృ. (తనలో అకటా! దామోదరుడు మిగులంగుటిలో పాయంబులు గల 

వాడు, వాం డేట్టులయినం దోధాను జేపట్లక మానడు. (ప్కకాళశముణ్చా 

చ్రస్తుతము మన మేమి చేయవలెను? 

స,=వఏమియున్న ది, ఆశిండింటికిని సంప్రా వ్రమయిన యానదలను దొలగింవ 

వలెను. 

వృ. అట్టుచేయు కే యం చికము. ఈ శెండును మనక వశ్యముగా రక్షణీయం 

బుకే? కాని యొక్క వర్యాము వేలు వేజుస్టలంబుల సంప్రా ప్పమగు చున్న 

యావదల చెట్లు తొలగించగలము. 

స,---అతట్రులయినంజిల్టా రును 7 పాడుటయొ ముఖ్యమనితలం చెద. 

పృ,---అటు చేసినచో. దోధానగరంబు వె రులకు.బిక్కు నే! 

స----చిక్కులాక, తో ధానగరంబును రత్నీంచుటకన్న 6 జిత్తూరు సంరవమీణము 

మన కవశ్యాచరణీయము. 
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వృ,---ళో ధానగ రరతణముగూడ నట్టిదియెక దా? 

స. కాదు. తోభా శత్రువులకు. జిక్కి నను మనము తిరిగి సం పూదించ(గ లము. 

వృ.---వమా? వ శ,వులకు వశమయిన చిక్తూరుమ్మాత్ర, ము తిరగి నంపాదింివ 

"లేమా? 

న=సం పొడింవంగలుగుదుము. కాని చిత్తూరు రాజపుత్రు రులకు. చా ణము 

వంటిది. అడి మనడేళములో మిగుల బ్రనిద్ధమయనది. రాజపుత్రుల 

కంఠములలో (బ్రాణంబులుండ నదియెప్యడును శ త్ఫువులకుం జిక 

యుండదన్నయశంబు చెందియంన్నదిం ఇవ్వడాయశంబును మనము 

తప్పక కాపాడవలయును, తోథా కట్టియశంబులేదు. కావున నొక 

వేళ శ త వులకు వశమయిననుం దదుత్తరతీణమందే సంపాదింపం 

గలము. 

"వృ.--మారు చెప్పినది యు క్తమే? చిత్తూరు రక్షించుట మనకుం గ ర్హవ్యమేగ 
తోధానగర -మొక వేళ శతు  వులకు వశమయినను దిరిగి జయింవం 

గలుగుదుము. కాని ళ శ్ర ree జిక్క్సిన తారాదాయిని రాయలను 

గాపాడుట యెట్లు! = శారవంబు చెడినపిమట వారిని మనము 

రక్నీంచినను లాభ మేమి? 

స. అట్టయిన నేమి చేయంందము. 

వృ,---చీర్లూరు రత్సణమును తవ నిదే? తోధథానగరంబు నొకవేళ శ త్రువు 

లకు విడిచినను భట రాయలను నవళ్యము Shoal 

యు క్షమనియె తలం చెద? 

స.--అవును, ఈశకెండింటిని మనము నెల వేర్చంగలమా? 
వృ.---(ఆలోచించుచు సరిగా జెౌప్ప(జాలను, 

స. (ఆలోచించుచ్చు సీసృపోయి చిత్తూరు. గా పొడిరాగలవా? 

వృ.---తారాబాంం సి రాయలను రశ్షీంచుటయో? 

న.జ దానికేమి? ఇ కార్యము నీ చేనగునా? 

' పృం---(కోవముతో) కాశేమి? ముల్లోకము లొక్క_ పెట్టున వచ్చి తాంకినను 
జిత్తూరు నవళ్యము రక్షీంచెదను. 
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స-----అట్రయిన నీవు వెంటనే వయనమె పొమ్ము. 

పృ.--చి క్ర మె చేసెద. లోధారాజకుటుంబముమాట రేమి యోళించి 

నారు? 

స.ఎ--ఆరాజకుమారికను రాజును చేను రక్నీంచెద. 

వృ.---అసహాయం లై మాళెట్లు రక్షీంచంగలరు? కొంత సైన్యము కావలసిన 

చై కొనుండు. 

స.---నాశెవ్వరు వద్దు. ళ్ నొక్క_ండ నే యాశార్యంబు నె వేర్చెద. చ. 

నీసెనికులతో నీ కార్యంబున జాగరూకుండ వె యం౦దుము, 

వృ----మారొక్కరు వారల రక్నీంవం గలుగుదురా యని సందియంబు వొడ 

ముచున్న ది. 

స.---నీ కెందుకు ? వారలను టో చుభారము నాది. అనివలికి యోగీశ్వరుం 

డాతని వెంటనే వంపీ తన కార్యంబునం దా జాగరూకుం డెయుండె, 

| టీ 

అం ఇరువది రెండవ పృకరణము. 6తా- 

తోధానగరంబుచుట్టును బలిప్టంబగు నొకతాలిగోడ కలదు. అడి 

సామాన్యంబుగా శతు ,వులకు 'భేద్యంబు కాదు. ఆగోడచుట్లు మిక్కిలి 

లోంతెన కందకంచొకటి వెలయుచుండును, ఆయ్యది నదా జలవూరితంభె 

సాధారణముగా దుస్తరంబెయుండు. ఈశెండును నాఫురంబు. జొర నే 

శ్నీంచువారికి బంధనవిశేషంబులవంటివని చెచ్చవలసియున్నది. ఆపురంబు జొర 

నెంళకరయంబుతో. బోయెడివాశైనను నచ్చటికి వచ్చినతోడనె యపై నిలు 

వవలనీనవారే. కాని ముందు కడుగిడంజాలరు. సూరభధానురాయల కీళండును 

దమ గా పాదుకొనుటలో మహా నైన్యంబులవ లె నొవ్వుచుం డెను. ఆకందకమం 

దొకబల్ల కట్టుండుటచే బురజనుల రాకపోకలకు సుకరంబుగానుండును. కాని 

యాజలత రణసాధనంబు ర్యా యెనిమిది గంటలగునచ్చటి ౪"నస్తలమునుండి 

రీసిజీయ (బడును. అందుచే ర్మాత్సి యెనిమిదిగంటల కాలమయిన పిమ్మట. 
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పురంబులోని వారు _పెకిని చేవారు పురంబులోనికి. బోవలనుపడదు. మణి యం 

గోట కవాటంబులుగూడ సాయంకాలమున నే బంధించుదురు. అయిన నాత 

లుపులకు మధ్య పిల్ల ద్వారం బుండుట చేం దన్తూలంబునం బురజనులు రాత్రి, 

గమనాగమనంబుల సలుపుచుందురు, ఎనిమిదిగంటల కాలమున పిమట నదియం 

బంధింపంబడును, మణీయు సూరధానాయలు తనకు శత్రువులు సెక్కు. 

రుండుటచే ఆసమయంబున: దనక పొయంబు కలిగింతురోయని ఛయమం 

దుచుం దననైనికుల యుద్దసన్నద్దులయి ద్వారంబు రవీంచుచుండవల యుంనని 

యాజ్ఞాపించి యున్నందున వు ద్వాలంబు మిక్కి-లి జాగరూకులై కాచు 

చుండిరి. మలబీయు రాయలకు దామోదరుంసు వాదయశల్య మై సగ్వ శాల 

ములందును లోపల బౌధగలిగించు చున్నందున నత. "డేమజుక మఆీ[ొ౦త సైన్య 

మును గూడ సంపాదించియం౦ డెను. ఆట్టి బలిప్వ మైనకోట గలవాండెయుం 

డుటం బట్టియు దగిన నైన్యంబుగలవా. డై యంంంముటంబట్రియంం. దనకితరుల 

నుండి భయంబు రాదను థై ర్యంబుతో నుండెను, ఇట్టుండ నొకనాండురాల్రి, 

జాల వజ కలి కృమించినది, కోటలో గస్తుతిరుగునట్టి రాజభటులు దక్క నం 

దలు న్ని దించుచుండరి. సునికులు నీళు కాలంబులో సె తమకు యుదము సం 

ఠా _ప్రమగునని యెణుంగరు. కావున బ్రమత్తులై ని ద్రించుచుండెం, రాశతు 

అ నికులును రత్షకచటులును ష్ట్ర ను "డాగమాకతతో రక్న్షీంచుచు 

లేదో బరిశీలించవలసినదని రాయలు తన కాక ంంయున్నా డని 

మాధవసింగు చెలియ: జేసీ ర్మాత్కులందతండు ఫురంబునం. దిరుగుచు నాయా 

స్థలంబు లందున్న రక్షకభటుల చెచ్చగించుచు సంచరించుచుండెను. రతకభో 

ae నైనికులును నిజముగా రాయలట్ట యాజ డ్ఞైయిద్చియుంన్నాండని నమ్మిరి 

శాని యది కల్లయని యంుల్లంబుల చెయింగకపోయిరి. అందుచే re 

వచ్చునపు డెల్లవారు భయ పీడితులయి తాము జాగరూకులై యుశ్నార మని 

విన్నవించు కొనుచుండిరి. కాని యింతరా శ్రి వేళ నీవెందులకిట్లు సంచరించుచు 

న్నావని యాతని సంచారంబు మాన్నం చ్రయత్నింపకైరి. ళ్ రాయ 

లశెన నెన్నండును చెలియ జేయ కై ర. అందువలన మాధవసీంగు నిరాటంక 

ముగా దిరుగుచు నాంటిరా త్రి నిదురించక చనాయాగలంబులనుండు గకఠ్షకళ 

'టులను జూచుటకు. గాంబోలు సంచారము చేయంంచుం డెను. కాని యానా(డు 
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మునువటివలె మేల్కొలిపి జాగరూకులె యుండుండని చెప్పుచు రాలేదు, 
మ౭ియు వీం డా సాయంకాలమందు పురబశ్చాద్ద్యారవందుం గాంచియున్న 

సైనికులను రతీశభటులను జూచి ఈ వ క్కవర్వతముండుటచే శత్ఫువులకు 

నసుగమముగానుండదు, కాన నిందుండి శత్రుభయం బెన్నండును గలుగ నేరదుం 

ముఖ్యముగ మనము సింంాద్వారంబును రథక్షీంచుచుండవలయుంనని చెప్పి 

యచ్చటివారిని బెక్కండ్రను గదలించి సించాద్వారంబునకుం బేశ్చె. మాధవుం 

డిట్టు కపట సైన్యాధి కారంబు వహించి యున్నాడని రాయలకుంగాని తారా 

బాయికింగాని తెనియదాయె. నెనికులందఆజు మాధవుడు దమకఢి కారియనియె 

తలంచుచుండిరి. అందుచే వాండెట్లు నియోగించిన నదియె హితశరమనియంం6 

దమ పృభుధకివ్హమైన దనియు: దలంచి యాతండేమి యాళ్లాపించిన నట్లే 

చేయుచుండిరి మఆకీయంం నాంటినా త్రి మాధవుడు సర్వదా వశ్చాద్వారంబు 

నొద్దచె చరించుచుందెం గాని తొంటియ్యూ తజుచుగా. బుగమందంతటను దిరు 

గులాడలేదు. ఇట్లు వాండచ్చటం గనిపెట్టుకొనియాండ(ంగా శెండు జూముల 

గ్ర యతి క్రమించునవ్పటికిం బశ్చా ద్ర్వారంబుననుండి కీొందణు మనుష్యులు 

కోటళలోనికి రా:దొడంగిరి. ఆ వచ్చువారిని సోటతలుపులుగాని కందకము 

గాని యాటంక వణిచినట్లు గానరాలేదు. భటులానా డ్మాప్కృక్కననున్న జల 

తరణఫాధనంబు నాస్తానంబునుండి తప్పీంచుటయు గవాటంబు బం“ంచు 

టయొ మజుచుటచే వారు నిరాటంకముగా: బురిం వొచ్చిరో లేక మాధవుని 

మహావృభావమె వారిని బురింజొప్పించినదో తెలియదు. ఆవచ్చుచున్న మను 

ష్యులను మాధవుండు చూచినప్పుడు తనచేతనున్న కరవాలంబుతో దండమ 

ర్చించి వెనుకకు మరలింపవలసినది. అందులకు మారుగా వీడు తనకరంబుల 

"మోడ్చి దండమర్పించి లోనికి. గొనివచ్చుచుం డెను. ఆ సమయంబున నచ్చటి 

కావలి భటులసంఖ్య తక్కు_వగానున్నను వారులేచి కతులదూసి యాటంకవ 

అవ జూాచిరి. కాని (పృధఘమయత్న౦బులోచే వారందటు పగవారి కత్తుల షా 

లైరి. అందువే వారచ్చట నేమి జరిగించినను నెవ్వరికి చాలియ'లేదు. అంత 

మాధవుండును దామోదూసింగును మలీకొందణు ఖభటులును నిశ్శబ్దము గా 

నంత ణపురాఖిముఖు లై పోంజొచ్చిం. కాని వారల నిర్భంధించు వార లెవ్వరును 

ఇానరాలేదు. వారొక కవాటంబ్బునై నను భేడింపవలనిన యవనరంబు 
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లేకపోయెను. సరిగా వారందజు నంతగిపురంబుసొచ్చిరి. మాటిమాటికి గునిక్షిపా 

టులు పదుచు నొకొ_క్క_మాటు ,త్ఫుర్ణి వడీలేచుచు నలుదిక్కులం పరికిం 

చుచు కొంచెము చడినేసీ మరల న్నిదించుచు. శావపలియున్న భటుల నిక్కు 

రనకుండ ఖండించి లోని*శేగి, తమ కింత వేగముగా నపొయంబు రాదనుకొని 

నిశ్చయించి పహోయిగా నిద్రించియున్న రాయలు మందిరంబునాచ్చి నోట 

గుడ్డలు, గుక్క కా ల్సేతులుబంధించి యుకనవారిళలో, బరుండం బెట్టి నరువాత 

చా మోదరాదులు తారాబాయి వరుండియున్న గృృవాంబు వ, వేశించిరి, ఆమె 

యెొళ్రవ్వుడు వృథ్వీ రాజుపైనున్న చింత చే సరిగా నిద్రించక యుదియో యాలో 

చించుచుండెను. కావున నామె వచ్చుచున్న వారి కాలి చప్పుడులువిని యొవ్వరో 

మనుమ్యులువచ్చుచున్నా రని శేక్రవేసి ఖద్రమంచే గానం బ్రయత్నించుచుండె. 

గాని వెంటనే వీరలుపోయి వట్టుకొని మగల శేకకేయకుండ నోర గుడ్డలు 

(గక బంధించి తండ్రి వరుండియుండిన చవారీలోనికిం గానిఫోయిరి. 

మొదట తారాబాయి గట్టిగానే ౨కలిడెను గాని యచ్చటికి రతకభటులందటు 

నిర్హూలింపంబడియంం౦డుట చే నందులకు ఫలంబు లేకపోయెను. మొదట వీ రొ 

తారాబాయి గృవాంబు:జెచ్చిన చో నామె మేల్క_నియున్నది కాన నామె 

శబ్దముచేసియుండును. ఆడివిని సూరథానులులే చివచ్చి తాగాబాయిని బంధిం 

వకుండ నిర్భంధించియుండును. అట్టుకాక ఏరు మొదట గాయలు మంది 

రంబుసొచ్చుట చే ని ద్రించుచున్న యాతడు తన నోటిలో గుడ్డలు కుక్కు. 

చున్నపుడు కాని శ త్ఫువులువచ్చిరని యతండు గృహింవచే లేకపోయెను. 

ఒకవేళ రాయలు శేకచవేసినచో విని తారాబాయి యాకొన్న శారూలిచందం 

బున వారి పెంబడి చంపియుండును. కాని యట్లు జరిగినదికాదు. కావున వీరలు 

ముందుగాం దారాబాయి గృవాంబుచొచ్చినను లేక రాయల గృవాంబు చొ 

చ్చినపుడు మేల్క-ని యతండు బోబ్బ లిడినను నాండు దామోడరాదులు వారిని 

బంధించి తీసికొనిపో లేక యుందురని యోజింవవలసీయున్నది. చైవము ప్రతి 

కూలముగానున్నపు డది యెట్లు నంఘటిం చు. అట్టు దామోదరుడు వారినిరు 

వురను బంధించి సవారీలోయ గూర్చుండం బెట్టి తనతోవచ్చిన మవామ్మ దను 

తురుష్క_వీరునిం జాచి యాసవారీని ఛద్రంబుగా మాళవకుంగొనిపొమ్లు. కొంత 

దూరము చన్నపిముట గాని పీరనోటనున్న గుడ్డల నూడందీయకు ము, భద మని 
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చెప్పి కోటచదాం౭టించ వారు మాళవకభిముఖులె పోనచుండిరి. దామోదరు(డు 

నై నృంబుతోం సోటం బ్ర, వేశించిన యొకగడియకు ైసికులకును రాజభటుల 

కును శత్ఫుపులరాక తెసినది. ఆంత గమ్మక్కమము గా నూగంత ౫ వ్యా విం 

చెను. అఏ విన్నతోడ చే నైనికులును రాభటులును రాజమందిరంబు సొళ్చిరి, 

కాని యచ్చట. దమ మహా రాజు కానరా.డయ్యు, రాజమండిరంబు కతు 

నంభఘంబుతోనిండియున్నను దారాబాయి యుదంత 'మెచ్చటను గాన రాలెదు. 

అందువలన రాజకుటుంబమునకు హాని సంఛవించినదని వగ చుచు లోనికి. బోవు 

నవ్చటికి మాధవ దామోదరు లచటనుండిం, ఆప్పుడు దామో3రు( డావచ్చిన 

వారిలో బలవంతులగు వారిని బిలిచి యిట్లనియె. మోరాజు బదుండయి మాళ 

వకుంనొనిపోంబ డె. మారాజు లేనప్పుసా మాతోయంంద్ధముం జేసిన మాకీమి లాభ 

ముగలదు? ఇ6కమోంద నన్ను రాజుగా. జేకానుడు. మోరందరును నా కువకా 

రంచొనరించుండు. మిళోరినటు బహుమానంబు లొనంగద. పుచ్చుకొనుండు. 

ఇంత కలము రాయలు ద్రృవ్యంబుతిని యిప్పుడు మేమెట్లు నీకొడంబదుదు 

మని సంళయి ౦వవద్దు. అవతవండు మరల మా రాజ్యంబున కువచ్చి మిములం బరి 

'పొనించినం గదా! మారు సండియము చెందపలసియంన్నది. అ్బాగునని మోరు 

కలయం దైన తలంవదరకు:డు. ఆని యిట్లు నయంబునం- గాందజిను భయంబునం 

సొందఆను ధనంబున.6 గొండఆను వశంబు గావించుకొ నెను. రాజమండరంబు 

లోని (శ్రీ సురుషులును పురం.ఎలవారును రాజకీయబంభువులును జేయునది 

లేక యవనిక వశులై గ, అంత రమాబాయి యావృత్తాంతమంతయుుం. గమల 

వలన విని మిగుల దిగులొంది దుళఖాలెశయంబు తే మూర్శిన్లి కొంతవడికిం చెలి 

విచెంది యిట్లని విలకి ంచె, “అకటా! మవహోరాజూ! నీవు నన్ను6 జిన్నతనంబు 

నుండియు ట్రేమంబున. బెంచి యిపుడు నన్ను విడిచిపోవుట యం క్షమా? 

ఆకటూా! తెల్చ్లవారునంతలో నింతపంతల పౌలగుదువమని యొణుంగక పోతిఘు. 

ఆ శెలియా! తారా! నీనందర్శనము లేకుండ "ేఇటులంండంగ లను? నీవచ్చట 

ఇన్ని చాములనొందుచున్నా వో! నేను విచారంబుబీం బొగులుచుండ నీవా నాం 

ఊాయం త్తరంబు తెచ్చి చూపి సంతసించ.: జేసిన సీయువకారంబు వేజన్యంబుల 

నను మజతునా? చెలియా! నీముఖా గవిందంబును మిల. జూచు భాగ్యంబు 

నాకు లభించదు 7గాంబోలు. నన్నీ దుర్రార్దులేమి చేయుదురో, దుర్తారుండయిన 

9 
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మాధవసింగు నన్నేమిచేయునో, “ఢఓతల్లీ | కరుణారసవల్లీ ! పీళవానీ దేవీ ! 

మమ్ముల సీదుణఖ సము ద్రమునుండి తొలంగింపుము, నీకంకు మాకు గిక్కులేదని 

నమ్మియం న్నా” మని యావిధంబుగాం. గొంతతడవు చింతించి చేయునదిలేక 

రమూరకుండెను. అంత దామోదరుండు మాధవసీంగు సహాయంబున నన్ని కా 

ర్యంబులు చక్క్క_(జేసికొనుచుండె, 

సీ శతి 

రె ఇరువదిమూండవప్ర,! రణము. ఈ 

చా మోదరుండు తోధానగరంబునకు: బయనంబెన కాలమంటబె 

చూళవరాజు చిత్తూరు పెకి దాడివెడలెను. ఆశని వృత్తాంతము తెలిసికొందము, 

మాళవ రాజట్ల్టు బయలు వెడలి దా మోదరోప దేశ వ కారంబుగా నిశీధసమ 

యంబునకుం జిత్యరు ఫురంబునకుంబోయి. ముట్టడీం చెను. ఆచిత్య*రుఫు:.0 బరి 

వీరులశెంత భ యంకరంబుగా నుండనో, ఆది అక ae Oe నెంతవ్ర సిద్ధి 

చెందియుండెనో చదువరులెజింగియే యందురు. మాళవరాజు కన సైన్యరబురి 

జాచుకొని ల రుపట్టుకొనుట స నుం భంబనియెంచి యఖర్వగ ర్వంబునొ ౦ చెను, 

గాని చిగ్లారుకోట గోడను ౧నా చినవ్యు జాగర్వం బంత యు సూర్యసందర్శనంబు 

వలన. దొలంగు పెంజీ.కటథ చందంబున నశింశౌను. ఆయిన నూరకుండక తన 

ఇలంబులం జొట్టుముట్ట న. ఆతనియాజ్ఞ య తడవుగా నేన లట్లావ 

రించియుండెను. మాళవరాజానకు స్వయముగా. జిత్తూరు వశవతుచుకొనునంత 

నామర్సి కము లేకపోయినను నురాజమల్డుని సహాయరిసువలన వనంబగునని తలం 

చుచుండెను. అందుచే నతనిరాకశె నిరీకీంచియుండెను. మాళవరాజా చికూ 

రును ముట్టడించిన కాలమందు చి*రురాజునకు దుర్షబలంబు దక్క నులి 

యొక బలంబులేదు, చిగ్య-రుపురాధీశ్వరుందు యా వనదశళనున్న హ్వుడు మవో 

పర్మాక్క క మంబున శ త్రువులంజంపీ క ర్రివెందినవాంజే కాని యిపుడు జరాపీడి 

తరం యంంద్రంబు చేయం దగినంతసామర్థ్యంబు కలవాండు కాండుం 

'రాయమల్లునకు మపి కుమారులు 'మువ్వురుండినను పృస్తుతమున 

చిత్తూరున  నొక్క_ండును లేడు, ఆకుమారులలో సంగు(డతనికి ముద్దు కుమా 
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రుడు. అతండు పృథ్వీరాజుతోం చోరాడి దేశాంతరగతు: డై యన్న ప్పటి 

నుండియు నతని యందంత మేమియంం చెలియలేను,. అందుచే రాయమల్లు 

విచారాగిశయంబు చే స్వస్థత లేకయుండెను. పృథ్వీ రాజు తం డ్రిచే Eo ret 

చంబకి న చదువరు లెణింగయొయూన్నారు. అకట సోద 

రులిద్దరు వి చేశ వానులగుట చూచి తండ్రిని శ్రే రాజ్యంబు కనక యతలయుకని 

ప్రాస్థంచెను. గాని రాయ మల్లు కుటెలుండై డెన చూమూ:డవకువూరుని చిత్తూరు 

న గూర్చుండ: బెట్టి దానికీ” రని ఇెవగొట్ర నిష్టంబు లేక యతనిం 

దూలం బఫకిను. ఆందుచే జయమల్లు నిరాశ చేసీ; వ. “నురోజిమల్లుని సహాయం 

మున చిగూ *ఠరుసీంవోసన మెక్క_పలయయనని యకనిం గొంత కల మాత్ర యించి 

తుదకు "నిరాళః చేసికొని యెచ్చటిళోంటోయొకు, రాయమగ్లిట్రిస్థితత*నుండ 

మాళవరాజు జీఫొచెను. అతండు నిద్రించియున్న సమయంబునం. జిత్తూరు 

పహితంబు సోరుచున్న రాజపుత్రులు కొందు కడువడింజని మేల్కొలిపి 

యవావృ త్తాంతంబు వినివించిరి, ఆంతనావాక్యంబులు శరాలంబులవలతె దాక నా 

రాయమల్లు సహింపలేక నోటమాటరాక మిన్నకుండె, ఆఅతండు (పాయంబు 

నున్నప్పుడు మాళవరాజూను జయించినబలశాలియెనను నిప్పును వర 

మనంబున భయనవడందొ "డం గను. అంత రాజపుశ్రు లందటు చెరి యతఠనికి వైర్యంబు 

గాలుపుచుండి?. ఆసమయమున రాజపుక్రు లం దఆిలోను ముఖ్యు డై యంన్న 

సురాడమల్లను రాజపుగ్రు(డు రాయమల్లుని సమాపింది యిట్టుసంభాషించె: ___ 

ను.---అన్నయ్య్యా! మాళ వ రాజు ఛయంకరంబగు నై న్యంఎతో వచ్చి మనపురిని 

జాట్టముర్తును. వాడు భగ మందః బగ్గినుంను, వాని నెదిరించి 

మనను మన శ్రీలు నిష్ప. రణంబులు గా జచ్చుటకం శె వానికి లోంట 

డుట మంచిది. 

'రా.-_-శాని నాజీవిత కాలంబులో. బిత్తూరు. తురుష్కుల పాలా యెకన్నయప 

ఖ్యాతిచెందుట నాకీష్రములేదు. 

ను, ఇం దటీ ప్రాణంబులు రీయటకంయు నవమఖ్యాతి చెందుటయు మేలే. 

రా.--అది కాదు పొరవడితివి, ఆపఖ్యాతిచెందుటకం క. బ్రాణంబులు విశు 

చుటయే బాగని తలంచెద. 
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రాజవుశ్రులు.(అదివినివవ్వాశే ? బాగు బాగు. రాణాకు-దగిన మాటాడి 

లివి ఆఅదియొ నిశ్చయము. మాపాణంబులు పోయిన కిమటంగాని 
పం — 

బ్తుూూరు తురకల పాలగుట కంగీక గింపము. 

ను.---ఎందులకీడాంబికపు వలుకులు ? మాటలు 'పెక్కులు చెచ్వవాలెగాని 

రకు. కటాన ( ౫ త్రెబట్టుకొని పోరాడుదిట్ట యుకందును గానరాం.డు. 

ఇటి మూరులగుమిమా శ యించి యుండలేళు. (ఆనిరాయలం జూచి 
జు ఖు —3 

నీవ మాళవరాజునకులో(బడ నిష్టపడకుంటి వేని కక్ష ణంబె నానైని 

రులతో శర్రువునిం చేరిదను. 

రా.--డోర కుండును, 

రాజపు._ మాకు జాలనంతోషము. నీవు శత్రు నితోంజేరంబోయున- బొమ్మ, 

చితూరు నీతోనే నిలిచియున్నదా యేమి? మేము నీయభి ప్రాయం 

బున కంగీకరింవము. రాణాయంగీక రించిన మేమూరకుండము, 

సు,--(కోవముతో)పీరీ! నీచులారా! ఇదె మాడుండు నావ్రతిన! చిగ్తుఃరు 
తురష్క_్లల పాలు జేయనిచో శే రాజపుత్రై (ఢశుగాను, ఇదెవేోయొద. 

(అని లేచును). 

రా. అందులకు భయంబుతో చేదో యనుచుండ 'రాజపుగ్రులందుల 

కడ్డంబు వచ్చి, ఓరీ! నీవట్టుచేయనిచా" నీవు నిక్కం పురాజపుత్రుం డప్పు 
కావు, మేము తుగకలపాొలు గాకుండ: ఉత్తూరును రతుంచనిలోం 

నిక్కంఫురాజపుగ్రులము కాము. ఇదే ఇ వ్లియం దుంచుకొనుము. 

అన్న పలుకులు విన్నతోడనే సురాజమల్రక్క డనుండి లేచిపోయెను, 

అవ్వడురాయలు దక్కి_నవారి కిటనియె. 
య 

రా.=జా-పటీంయా! ఈదు రాత్తుండు పోయి మనగుట్టలం బెలిపి మనకుబాధ గలిగిం 

రాజపు.---మవో ప, భూ! చాస్పారావలు వంశమందు. బుట్టి చిత్తూరుసింహో 

సనమెక్కి యుండియు నిట్టియ ధైర్యంపువలుకులు పలిశెదరేల? 

రా, అధైర్యముచేంగాదు. చూచితిరా ! నాకుమారులెవ్వరును లేరు. నేను 
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ముదుసలినెతిని. సమరంబు తటపించిన-రోం జక్కంగ నెన్యంబును 

నడపువారయినను లేదు, అందుచే నిగ్ధింటిని, 

రాజపు. -భయంబులేదు. చితూరును మేము కాంపొడెదము 

రాయ.--అయిన, నాకుమారునకు( బృధ్వీ రాజునకు నెశయంు ననంబు చ్రాసీ 

వంపీన బాగుంద.నని తలంచెద. 

రాజఫు.----సభ లోమో చేనవమానంబు చెందిన యతండు మోయు త్రరంబుచూచి 
పచ్చునని తలంపము. 

రా. మిలీ యెమి చేయంిదము, 

రాజపు.---వమున్నది? చంపుట; లేక చచ్చుట, 

రాయమల్లు వారిమాటలాలకించి పవకు: వవ్చదని నిశ్చయించి లేనిఫైర్య 

బును బెచ్చికొని చల ప చ యత్నంబులు చిని సిస్టం బుగనుండె. అట్టుసు రాజ 

మల్లు కోవముతో పంపండి కద9రోయి తన సెనికులంజే బిలిచి కోటబహి 

ర్భాగంబున వేదియున్న మాళ వాధీశునితో. జేరవ'లెనని బయలుదేర సింవా 

ద్వాంంబు చెంతకు:బోయి కలుపుతీయుండని దా "రక్షుకులవే:డెను. కానివారు 

రాణాయనుమతి లేకుండ దలు, తెజువ మనివల్కి 3. ఆంత సురాజమల్టు చే 

యునది లేక యొకకేట బురుజు చేరి త్రాల్లు నె సికొని గోడది నైన్ఫంబులటోంగూడ 

మాళవరాదాం బేఠశుు అంత తత. న సురాజమల్లును 

గా-వించెను, ఇట్లు వారిరువురు నుచితముర్య్యావలం గావించుకొనినపి మట 

మాళవలంా జతని క్రిగినియె, 

మా -_ రాజపుతొ! క రవ్నం బేమ? 
WG లి 

ను-నీమున్నజ? కోటను ఛేదించుటయే. 

మా._ఆఫుశు. అందుల కు పాయంచా భోచింపుము, 

శు, == ఆగే చిం చిలిని. ఇషపరలో దురుష్కులు వచ్చి కోటనోడను భేదించియంం 

న్నారు. ఆస్థలంబున చిర్య *రువారు మరలగోడను నిర్మి ౦చిఎగానీ యది 

మొదటినోడుంతసత్తువకల దై యుండ లేదు. ఆచ్చటచేభేవంప యత్నిం 

చిన బాగుందును. “శార్యము స సఫలమగును. 
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నూ.ఇంకను జేయ వలసీనవను లేమి? 

సు.---మనవైన్యంబులో.' గొంత భాగమును గోటచుట్లును గావలియుంచి లోని. 
న్ జి 

వారిని పెకి రానీయంగూడదు, 

మా.---నైనికు లిదివజ కే చుట్టుముట్టియున్నారు. కాని లేవల నేపాటిినైన్య, 

మున్నది? 

ను. సంఖ్యకు జాలమం౦ది గలరు, కొని క ల్రింబట్లుకొనంగలంకేబలముగ ల 

వారరుదు, 

మ,.-=' సంతోషముతో ఆట్ల్టయిన కోటవశమగుననియే తలంచెద, 

ను... నంశయమేల? న్నల్ప కాలములో నేమగునో చూడుడు. 

అని వారిట్టు సంభాషించు కొనుచు దమబలములను బురికొల్సి కోట 

గోడను దృవ్వవారంభఖించి?. రాజపుత్రులును డఊోరకుండక తమళ క్షి కొలది 

నగ్ని వర్ష 6బును శిలావర్హ ౦బును గురియించుచు వారికార్యంబున కంతరాయంబు 

గల్పించుచుండిరి. మాళవరాజు నైన్యమధికముగానుండుట చే నైనికులువి శేషం 

బు7గా. జచ్చుచుండినను వెనుడీయక మిగిలినవారా కాగ్యంబు జరుపుచుండిరి. 

అందుచే నది నిరాటంకంబు” సమా వ్రినొందుచుం డెను. ఆది రాజపుత్రులు 

చూచి తగినవ, యత్నంబులం జరపి తురక నెనికులం జంపుచుండిరి. గాని కోట 

వారిబారిబడకుండ. గాపాడలేమను నపైగ్భం బుదయించినది. అట్టుయినను 

వారు శత్ఫుఫులకు లోబడెియు౦డ య. కార్యము మించినచో.6 బురు 

షురు బోరిచచ్చుటకును లీలా చెవోరు చేయంటకు నిశ్చయించుకొనిర, 

క్ట 

-అంపరువదినాలవ ప కరణము .తఆ- 

““గచ్భత్సిపీలి కావం క్రిస్సము ద్రమధిగచ్భతి” అనెడి వండిక వాక్యమొ 

క్కు_టికలదు, దీనింబట్టియో జంప స్వ్టల్బబలంబులుగ లవారై నను [వ కాంట 

వెనుదీయక పాటు బడు చుండిన చో 6 గార్యసాఫల్యంబునొందుదురనుటు స్పవ్షము. 
నురాజముల్లునైనికులను, మాధవనైనికులును, మిదనుండి రాజపుత్రులు ఘోరం 
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బుగ శిలాస్నివర్ష౦బులు గురియుుచున్నను, బట్టినపట్టువదలక చేయుచున్న కుడ్య 

భేదన క యలు చాలవణికు ముగియంజొెచ్చెను. మరునాః డావని ముగించి 

కోట వ, వేశంవవలెననియంం౦డిరి. అప్పటికి సురాజమాళవాథీశ్లు చిత్తూరు 

వారికి దుగ్గబలంబులుదప్ప మలీయు క బలము లేదనియు నాదుర్ల ము భేదించ. 

బడినం ళిత్తూరు వశంబుగావించుకొనుటకు. బ్ర యాసవ డనవసరంబు లేదనియంం 

మవహోనందాొంబుధిమునింగి యం౦డిరి. కోటలోని వారు గోడచాలవజికు ద వ్వంబ 

డినదని విన్నతోడ చే యింక కోటకాపాడుట క వ్రమనిఛావించిరి, అయినను 

వారు కాగ్యము మించినచో వారికులాచారంబునడుపపశతెనని యుంచియుండిరి, 

శరా వరు లె నయారా జపుత్తు లకు యుందమునకు.బోవుట, వివావాంబునకు. 

బోఫ:టవంటిజే. కనుక వారు నానందంబునే చెంది యున్నారని చెప్పవలసి 
యున్నది. ఇ ట్లుభయబలంబులవారు నుభయలోక సౌఖ్యము లనుభ వించుటకు 

రా త్రియొకటి చ,తిబంధకంబుగనుం డెను, రాయమల్లు చిత్తూరునకువచ్చిన 

మపహావద తొలంగించుట యసాధ్యమనితలంచి ఊముమిచేయిుటకు చాలువోక 

విచారాతిశయంబుచే న్మిదాహారంబులు విడిచియుండెను. ఫభానుమంతుం డ స్త 

మింపం జీంశటులు లోకము నావరించెను. ఆకోట కొక వెపు మాళవరాజున్కు 

కెండవవైపు సురాజమల్లును గుడారంబులు వేయించుకొని సైనికులం గోట 
చుట్టు గా.పుంచి జాగరూకు తె యుండి”. రాజు తన గుడారమునందుం 

గూర్చుండి మవోనందముతో సంగీతాఏ వినోవంబులం గాలమేవంబు చేయు 

చుండె. ఇట్లు కొంత కాలము ఎవాన్తుపుచ్చి తన నేనళలో బలవంతులగు తురు 

మ్క_వీరులను దనకంగరకోకుల7గా నియమించి నిగ్భయం:న నిద్రించుచుండెను. 

ఆపవ్బటికి జామున్నరరా ని కావచ్చినది. ఆసమయంబున నంగరతకులుగా 

నుండువారలు కప్పం దక్కిన వారందయు ని ద్రించిర. అవ్వ డబ్దుల్ల ఖాన నెడి 

యొకపురుషుఃదు క తింబూని జాగరూకుండై రాజరవతీ*ఫారం బంతయుం 

దనమోద చేసికొని 'యాగుడారంబుచుట్టును దిరుగుచుండెను, అంతం దక్కిన 

చార లబ్బుల్లాఖానుంజూచి “'క్పీయూా! మాకు న; గాఢముగా నావేళ్ళించుచు 

న్నది. గొండనేపు శయనించి తిరగి మాభనులయిందు జాగ రూకులమైయుం 

దుము. నీవప్వ్పుడు శయనింవవచ్చును. మేము మేల్కా.౦చునంతవరకు జాగ 
©) 

_క్షగా: గా పాను చుండు” మని వెప్పి యిక్నించి శయనించిగ. ఆనమయంబున 
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నబ్దుల్లాఖాను కంటిపై ఆప్పవేయక కంటిని "అప్పవిధంబున గుడారమును 

రక్షీంచుచుండెను. అవ్వడు గొందజు శూరశ్లిఖామణం లాయుధ పాణుశ్రై 

మాళివరాజా గుడారమువంక వచ్చుచుండిరి, వారాగుడారమును సమోవించి 

లోనికి. చోనుచుండిగి. "కాని యొవ్వరు నిర్భంధించినట్లు గానరాదు, ఆబ్దుల్లా 

ఖాను వారింంజూచిరు యు పేశ్నీంచెనో, లేక చూడలేదో కాని యతండెన 

నిర్భంధిం చినట్లు గానరాదు. ఆతండు చూచిన పశీమున దమరాజా గుడారం 

బును వైరులు చొచ్చుచుండం జూచి యూ కుండా నా? అట్టు వారు మాళవ 

రాజు శయ్యను శేరి యతనిసి బంధించి కోనిపోపుచుండిం, ఇట్లు వీరు బంధీం 

చుచుండ మాళవరాజు వేసిన శేకవిని యబ్ల్దుల్గాఖోను తొంద? పడి కతివేం 

బూని వ పడివచ్చెను గాని కార్యము మించివ*'యెన , ఇతః౫ చూచు నష్ప 

టికి నాయూధులు గుడాఎంముచాంటివేలుఏ. అంత నబ్గుల్లాఖాను మిగుల విచా 

రముతోం బెద్దకేక వేసి సైనికులను ద్యార పాలకులను లే? తమ బ్రభుపను వీడి 

పింపవలెనని వారిని వెంబడించెను. ఆంత నీవా విని కోట చుట్టునున్న స్ని 

కులంం వే” వచ్చి బృథ్వీరాజును దాక. ఈవనమయమున నురాజవము ఫ్ర్రైవృత్తాం 

తము నిని కోటకోనున్న రాజపుత్వే మ. యట్లు చేసి యుందురని యెంచి 

వారిజమించి మాళ ; రాజును విడనింపవలయునని సరిఖభసమున. బర్విడవచ్చి 

నైన్యము.'ను బుాకొల్సి యాకనిం దాంకెను, పృథి( రాణా నన్ను వెంబడించి 

వచ్చుచున్న వారం గాంచి యూరకున్న కార్యంబు చెడదునని తాం నొనివచ్చిన 

యెదువంచదల నెనికులలోం గొందలును మాళసరాజును గాయ చుంషుమని చెప్పి 

తక్కిన నవాగతో శు, వలం దాంశెను.  ఆసమయాంబు నుఫయసన సైన్భంబుల 

వారికి. బోరు ఘూ గంబయ్యి, ఆసమయమున. బృథ్వ రాజు (బ్ర,₹రూంతకుని 

చె వి గ్బంభఖించి శతు ఏ ,వైన్యంబునం బెక్కం డ చేలపాలుగావించె. అంత 

శుక ౦బుళో స. ముందుకు రావెజచుచు౦డిగి ఆంత సురాజమల్లు 

చువాపరా కమ శాలియగు నతండు వృథ్వరాజని తెరిసికొని తొలుతటి నర్వంబు 

విడిచి 'పెస్టైను. మలి జయముకోొనుట కం. గడివచ్చిన నురా 

జమగిపుణు వృ థీ రాజును జూచినవ్వుడ : తొలుతటి యూశ పవలి ప్రా ణంమ్ణనై 

'పాటుబడ.-దొడం౫గను. ఇంక దనయాటలు సాగవని (గృహిం వెను. అయిన 

నుదార నైన్యోపేశులెన మేము స్వల్పనిన్య స మేరు! డైన బృథ్వి రాజును 
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జయించి మాభవరాజును విడికింవలేక పోమని వైర్యంబు తెద్చికిని నైనికులం 

బురికొల్పి మరలః బృథ్వీరాజును దాంకెవ. ఆంత వృథ్వీరాజు సైనికుల వెం 

టంబెట్ట కొనివచ్చుచున్న పినతం డని దాంకియాతనితో. బోరాటమారంభించె. 

ఇట్లు వారిరువురు కొంతవడిం బోర, కాని సురాజమల్లు వృథ్వీరాజు నద్వితీ 

యవరా కృమంబును సహింపలేక వలాయితుఃండయ్యె. అతనితోడనే తక్కిన 

సనికులున తమ పాదములకు స. వ రృడందొ చ్చి”. ఆంత, బృథ్వరాజా 

న నిరాటంకంబుగాం బోపుచుండిరి. ఆసమయం౦బున నబ్దుల్లామోను మొద 

అగు వీరులు కొందలు తవు (సృభూ త్రముండు కతు స్రులకుః విక్కి ముండ 

నూరకుందుట తయా. లేని? ఫర్యంబు చెచ్చికొని మరల. బృధ్వీరా 

జాను దాక వచ్చుచుండిరి, హహ వృస్వ రాజు చూూది నారిపంకదిగిగి పెద్ద 

మొలుం గె త్రి “ఓరీ! దురాత్తులా రా! మోరు సావాసీించి ముందుకు రావు. 

అట్లు ఐచ్చితిరేని దక్షణ మందే మారాజును బొడిచిచంపెదను. మోరట్లు 

రానిచో మోప ఛేవునశేమి యపాయముు గరిశంవక డిచి పుచ్చెదినని 

ర సను అనిరి రంత అన్న మాట దవ్నరు కొన నాదా కాకుల క పొ 

యమురావని సిక్చయించి సురల నాకని వెంబ కంపరారై 9. ఈకలకల మం 

తయు నని చిచ్వ*రులోోని రాజపుత్రులు కోటసోవల పె. స శత్రువులు 

మాలో చారు న స, మ్నలవం వాస్సు గాం జూచుచుం 

డి”. విరు పృథ్వి "జా ఒ చ్చిగుం న్నాండన్న వ న్న ర్తయె యొయఖుంగరు. ఆది 

రాయులు చూచి శ ws hs గలహముఫ్పుశైను గాన జ్చ్రూరు వారి 

పాలం తి త శప యెంచుచుండేెను. శకము బృధి 

రాజు సించాద్యారము సమోంచి తన తం క వెను, ఆంత 

రాయమల్లు తనకువూరుండు మాళినరాజాను బంధించి గొనివచ్చుచున్నాం 

డని విని వరమానందభరితుండయి యొదురుచని కోటలోనికి రప్పించెను, 

ఆంత బృథ్వీరాజు మాళవరాజును గొనివచ్చి తం ద్ర పొనముల పః బడ వేసీ 

నమనస్క్రఏవ నత, కుమాగుపరా క్ర్రీమంబునశును బిక్బభ్ క్షీకిం గడుంగడు 

మెచ్చికొనియె. అనంతరము రాయముల్లు విచారవరీత స్యాంగ.ండయి యవ 

మానంటువే వెంవెంంబోషుచున్న ముఖంబుతో దనపావసన్నిధినున్న మాళవ 

రాజుంజూచి కనికరించి కట్టువిప్పించి యతని కుచితమ ర్యాదల6 గావిం చె. 
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అంత నావమాళవరాజు రాజపుత్తుల యంచారభావంబును మెచ్చుకొనుచు. 

వారలోొనరించు గొరవంబును మరణతుల్యంబుగా చెంచుచుః దన సైనికుల 

జేరి తన్ను రశ్నీంవనందుల శిప్పరిచేమన్నను లాభము లేదనుకొని సురాజమల్ల్టుని. 
బిలుపంబంచె. కాని యతండు వృథ్వీరాజు చెబ్బలకు దాళజాలక యెచ్చటికో 
పాణలీపోయెను. ఆంత మాళవరాబా వెనుకదిరిి చూడకుండ నిజడేశాభిము 
ఖుండై పోయు. తెల్టవాలీన వీదవం బృధ్గీ రాజు తనజనకుం జేరి యతని నచ్చ 

టనుండుమని రాయమల్లు వేందుచున్న నంగీకగింవక తననైనికులతోం గూడి 

శొత్తగాం దానుస్వాధీనము గావించుకొనియున్న కమలమియరు దుర్రంబును 

చేళి, ఆంత రాయమల్లు దొనును బ్ర జలును సుఖంబుననుండె. చావునకు సిద్ధం 

బుగానున్న చిత్తూరువా రమితానందభ రెతులై సౌఖ్యమనుభఛవించిరి. జయలత్తీ 

వరింవ సీద్ధముగనుండ యమి తానందభ రితులె యున్న మాళవరాజు నతని నెని 

కులు నమికఠదుఃఖంబులపాలె జయంబునకు మతుగా నవమానంబుబవెందిరి. 

ఇర! దొవగతి యచింక్యము గచా! 

లాలా భి-69------ 

i. వరువడియెదవ పక రణము. రక 
wm 

చామోదరసీం నటు కృునకతుం'. టంబటి మాళవరాణాగుఃడ ఆ “లల ట్ 
నురాజమల్లు నహాయంబున జి? రు వశంబు గావిిచుకొని కతా రురడగునని 

నమియుండే, మాళవపభూవలతి గూడ విజయంబొందినచో. దలంచి 5 "ర్యంబు 

లన్ని యం నెఆ వేలిన శై? చామోదరుందు, తారాబాయి నూ'ళవకు. బంవబ 

డినది. కనుక శనన్సే పీశుని యఖీషంబు లీగునసియం, నూగధానులు మాళవ 
a ఫ్ శి 

రాజు కారాగ్భవాంబులో నుండునుగాన దాను నిస్సవత్నంబుగా: దోధాపు 

రం బెలుకొనవచ్చుననియు, మాళవరాజు చిత -రుదుర్హంబు లోంబజచుళొని 

తల్లాఫాపశయంబు నొందియం౦డుట చెం దోధానగ రంబును బంచియివ్యన(డ 

నియం నిశ్చయించి తనలా దా నమితానందంబు నొందుచుండెను. కాని 

యా యానందమెంతోం కాలము నిలునలేదు. ఆవును. ఈలోగకమందలి 

యానందం బులు నరకం యుండునా? అవి వెన్నెలవంటిని. వెన్నెలలు. 
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న్వల్ప కాలంబు పృకాళించి వెంటనే రూపుమాయంను. ఆశ్లై యానందంబు 

లును మొదటజనించి కనుమూసీ తెజచునంత కాలంబులోనే నళించును. ఇం 

దులకు దామోదరసింగు స్థితియ నిదర్శనము. చామోదరసిం గట్లానందభ్గరి 

తుడై యుండగా నొశభటుండు మెల్లమెల్లన వీతెంచి దా మోదరునికి నమ 

స్క_రించి యొక యం త్తరమందిం చె. చామోదరుం జాతురతం దాని: కొని 

చదువుకొచెను. దాని సాంతంబుగా జదువునప్పటి కాకని యానందము సూర్యో 

దయానంతగంబు నందలి వెన్నెల చందమాయె. తోడనే దామోదరుం డాయ 

త్తరంబును గ్రీందబడ వె చి నిట్రూర్పుపుచ్చి తనలో దానిట్టనుకొన( జొచ్చె. 

అకటా! ఎంతపని జంగనది! తలంచిన తలంవంతయుం వ్య ర్థమాయొను. అయో్యో్యో! 

రాజున కంత యవమానంబు సంభవించినది. ఉక్తమ రా౭జపుత్తులగుట చే దయా 

ర్ష])వ్భాదయు శై యతని విడిచిపెట్టిరి. కాని మణీయొక శ త్రువయినచో 

నాతని విడుచునా! యావజ్జీపము చెజసాలలోనుండు మని యాజ్ఞాకిం చిన 

నట్టుండవలసీనజే కదా? యుమిచేయ. గలుగుదుము! పొవము. నురాజమల్లు 

వేయవలసిన పాహాయ్యము వేసినాండు. దై వమువ తికూల మయినచో నాతం 

డేమిచేయును ? వృఫ్వీరాజు తండ్రితోంబో రాడి యెచ్చటికో పోయొనని విని 

యున్నాము, నాండక్క_డనుండి వచ్చినాండు? మాయంస్థయాత్ర మిగుల 

గు పముగా బవక్ష్న దే! దూరనేశమునందున్న వృథ్వీరాజున శెట్ల్టు చెలి 

సినదో? వృథ్వీరా జే నాడు చిత్తూరు వేరకున్న మాయత్నంబులు ఫలించుటలో 

లేవముండునా? పాపము! ఆనులా నొక రజోలికి పోక తలలోని పువ్వవా 

డకుండ. దనరాజ్యం చేలు కొనుచుండ నేంబోయి వానికి జ్త్తూరు జయా భిలా 

షను గలిగించిలిని. ఆది కొనసాగక పోవుటయేగాక మీదు మిక్కి లి యతనికి 

నగారవంబుగూడ సంప్రా ప్థ్లమయినది. అందువలన నతనికి నావె6 నోవము 

జనించుచేమో? ఆకని కగాొరము సంప్రాప్త మగుటకు చం గ౧రణభూతుం 

డ్వనెయంంండ నాపె. గోవ మేల జసింవదు? ఒక వేళ జనించినను జనించు 

యక? చే నక్షనిమాననంబు వారించిన కన్యా" క్నంబును గానుకగా వంపియు 

న్నాను. అందువలన నతనికోవము నళింపక మానదు, ఆనితలంచుచు. బోయిన 

శైగ్యంబును తెచ్చికొని యేడదియో యా తోచించుచుండె. ఆసమయంబున నొక 

పురువుం డాయుంధ'పాణియై వూయారూఢు:డయి తోధానగ రంబు వ, వేళించి 
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వచ్చుచుండెను. అంతవజకు మహారభ్గసంబున వాయంబును బర్వె ల్రించుచు 

వచ్చుచున్న యతకనికిం తో ధాపురంబు కన్నుల. బడినతోడచే ముందడుగు 

వడకుండె. మార్తాయాసంబువలన నాతనికంతగాం 'జెమ్తుటపట్ట లేదు. కాని పుర 

దర్శనం భొనర్నినప్పటినుండి యతనిశరీరమునుండి చెమట లేళ్ళ విధం బున బ్రవ 

పాంచుచుండెను. ముఖంబు వెలవెలపోవుచుండె. పెదఫులు మాటిమాటికిం దడు 

పుచున్నను 'నెండిపోవుచుండె. అకనికిం బొడముచున్న నిట్టూర్పుల కంత మే 

లేదు. నాలుకను దడిలేని కారణంబున నొరులతో మాటలాడ లేకుండెను. అత. 

డెందుచే నట్టిస్థితిలో నున్నాండో యొవ్వరికిని చెలియలేదు. అతని చెలీ. గయల 

న్నవారు సెఖ్కు_రప్పురంబున నున్న వారు. వార లతని చెదురొని వృత్తాంత 

ములేమని యడుగుచుండిరి కాని యందులకు బదులుచెప్నక దామోదర 

సింగున్న తాపును జూఫుండని యశుగుచు పోవుచుండెను. ఇట్లనం డెచ్చటను 

నిలువక దా మోదరుండున్న తాపును బెలిసికొని యకతనిమంపరంబు. వొచ్చి 

యొకచోం గుూార్చ్పుండి ంబాలోే.దించు చున్న దా మోదరుని:జూాచెకు. విన్న 

పోయిన ముఖముగల యతనిం జూాచినతోడచే దా మోదరుని ప్రాణములు 

మోందికగసిపోయెొను. నిశ్నేష్తితు.డయ్యెను. అట్టు వారొండొరులం జూచు 

కొనుట తప్ప నోట మాటలులేస. ఆంత. స దొ మోదరుడు న సతి 

వహించి యావచ్చిన మహమ్మదుతో నిట్లు సంథాషించె. 

దా... మీయోా తిఎగి వచ్చితి వేమి? 

మ.,.__తమ సె*వయినదని, 

జా... నేను నిన్ను రావలయునని పోర లేజీ? రాయలు తారాబాయి యెచ్చ 

టనున్నారు? 

మ,---కను నెలఫుచొప్పున నాఫకీరున కవ్నగంచితిని, 

దా తశ్లీ పడి అయ్యో! శొంపముంచితివి! ఆఫకీళవండో నేనెజుగను. 

అకటా! దురార్థు: డెవండో “మోనము కావించినాండు, చెప్పినంత 

మా శ్, మున నమ్మవచ్చునా? 

we బూటకములని తలంచిలిని కాని మమియు త్తరము నమ్మకము 

గలుగ. చేసినది, 
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దా... అయ్యో! చేశు త్రరము వ్రాయలే దే? ఆయు త్రరము నే చ్రాసీనదో 

కాదో రెకోచింపవద్దా! 

మ.=---వమి యోజింతును? మిము ద, తోనున్న యాయు త్తరము విషయ-మె 

నందియమేల కలుగును? 

దా. ____ ఆశ్చర్యపడి, నాము ద్ర, యందున్న దా? 

మ. ఉన్న ది. తమనెలను చొప్పున మేము జూగరూకులమయి నడిచిపో 

సుచు శేనుముగా మాళవ జేశము వ్రవేశించితిమి, మేనుట్లు పోవుచుం 

డంగా నొకఫకీకు వగ్వి ము పెద్దయెలుంగుతో మమ్ము నిలువ? బెట్రి చేర 

వచ్చి యి్యిినియె. ఆయ్యా! తోధానగరజనులు దాషమోగరునిమూటవి 

నక పురం బతనిస్వాధీనము చేయమని వాదించుచు: బోట్లాటకు 

ye లయయమ్ను నారు. చామోదరాదులబలము మిగుల: దక్కు_వగా 

నున్నది. ఈనమయం ముననసీపురఖభ నంబునం బోయి యాతనికి: దోడ్నడ 

వేని చేలికిం జిక్కి నపుంంబు మరల శతు లకు వశమగుచున్నది. డా 

మోదరునకు శేనాప్తుడను నాక్రీసవారీ నవ్చగింపుము.. చేను భ్ర 

ము7ా వీని. గొనిపోయి రాజనుం*రంబు" జేర్చెన ననివ" "కె, ఆమా 

టలు విని నిజమె కళ్లయోయని యుల్లంబున విచారంచుచున్న నన్ను 

జూచి ఫకీరు “పీయీ ! నీష) సుచేపిాంపవలదు. నవ్వకనులేనిచో 

సీయం త్తరంబు. జూచుకొమ్మ”*'ని నోతికిచ్చె. ఆయం తృగంబు చూచిన 

డోడజీ నాకు నిలువ గాల్లాడక యానసవారీ యకనికప్పగించి సభ 

నంబున నరుచెంచిలెని. 

దా. ఏదీ యాత్తగము 1 చూ డనిము 

మ.---*చి త్తమ”ని (ఆయుక్సర మందించును.) 

అంత దామోదరుండు దానినిగాని విచ్చి యిట్లు చది వెను. “ఓయీ, 

నీవుచన్నదిమొద లిచ్చట యుద్ధము మెండుగ జరుగుచున్నది. తోధాపురవా 
నులు తిరుగంబడి నన్నును వానైన్యమును నానాబాధలం బెట్టుచున్నారు. 

మాలో బనిదుండ వగునీవరుగుట చే నవజయము పొందుటయీకాక ప్రాణం 

బులవిషయమైకూడ _ నం జేహింవలసియున్నది. ఈఫకీరు మనకా ప్పకోటి 
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- లోనివాండు, ఇతడు మంచియుపాయశాలి, మాళవకాజాంతణవురంబులాో 

నున్నను సందియమందవలసీనది కాని యీాకనికధీన మె మంన్న వస్తువునకు భయ 

చడనవసరములేను. కావున నాసవారీని మననస్నే హితునియధీనము కావించి 

వెంటనే రము. తోడువడుము, మమ్ముల గక్షీంపుము. మార్తా మాసమునకు 

జంకరుము. నీగాక శదురుచూదుచుళ్న వాడి” ఆని తనము ద్రృతో నొవ్వు 

చున్నయాయు శ్రరంబునుజూ చి విచారాంబుభిలో మునిం కాంత వడికి బెలివి 

తెద్చిళొని మహమదుతో నిస్సనియె. ఆక్కటా ! ఎంక మోసము జరిగినది! 
వాజ్ రం. 

కాగ్భమంత యు జెడెనది. ఇందువిషయమె నిన్ను దోషీని గానెంచుట తగదు. 

'నేనుదోష్షిని గాను. అనిచెప్పి వూరము ఖిల్టవాటికకుం బోఫునప్పుడు భిల్లవా 

టికకు దాఎంజాపినందుకుం గూలి గాం దనము దాంగుళ్రీయకమిచ్చి తిరి! దాని 
శ్, 

బుచ్చుకొనక పోవుట చేకదా యిట్టియ వస్థ సం పా ప్రమయిన దని మిగుల 
లో 

దిచారీంచుచు తుదకు: దనలో నిట్లళుళొ నెను. చక్కగా నాలోచించిచూ చిన 

జీ నిరపరాధుండను. అయినను బయివారు నన్నవరాధిగా గృహింపకమా 

నరు. రాజపుత్రు,౧డనయిన నేను దుంకయయిన మాళవరాజబాను సంచింప నిట్లు 

చేసీలినని తలంవపక మానరు. మళియంం పెకి దారాబాయిని దుుకయయినమాళవ 

రాజున కిచ్చునట్లు పలుకుచున్న రాజఫుత్త సీ లశారవము వెడనొటనిషము 
cn ie రులు 

ను ari సథ స ఇన్ లేకయే రవాస్యము గా నత కయం త్త నుతినమిగ్రు,నికి వ్రాసియిచ్చి మాళవను 

బ వేళించిన తారా బాయినిరాయల నెచ్చటిళో వంపయుంన్నా6డని నిశ్నయింవక 
Wy 
మానరు. నామానసంబున:  జిధ్తూరుపురంబు చూళవరాజూథీనము చేయవలెనని 

యున్నను బరులు మాళవరాజాన గ వమానముగగిగించుఏశే చిసూారు మ్యుడిం 

చుమని మాగ వరాడానకు దురొలో రవ చెప్పెనని నింగింతురగు. రారెం౫ు ౯ 

ర్యంబులం మాకలంపునకు వ్యతిరి కములగుటచేతనుు చే రాజపు తుడనగుటచే 

తను, నన్ను వంచకుని గాను, నవరరాధిని గా యోజబీింవక మానరు. పృజలనుకొ నిన 

మనకునన్ప్రము లేదని కలంవరాదు. వారీసమాచారములమ కృమ క్ర మము గామాళవ 

రాజుచెవి శక్కించి నాపెసగోవము బెప్పింపక మానరు, అందువలన నతండు 

గోపోద్దీపితుండై తననై న్యముతో వచ్చి నన్ను6 జంపి తో ధాసంస్థానమును 

గానక మానడు. అయేన చిరకాలము నుండి రాజపు త ప భువుల పొలనము 
౦9౨2. అనో 

లోనున్న తోభాను రాయలకు. జెందకుండ నాకుంజెందకుండ నిష్కూరణా 
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ముగా దురుష్కుపృభువు పాలనమునకప్పగిం చి చేళప్రోహినగుదును, కావున 
నిప్పుడు చేనొరులెటుఘకుండ షణ ss మాళవరాజు పొదములం 

పట్టుకొని యిందలి తజ ర్య మునక "జెప్పి యతినిమానస౦బునకు నమకము 

కలుగునట్లు చేసి తారావాయిసీ భు) కాలములో చే కొనివచ్చి పెండ్లిచేసి నెదనని 

నమ్మించి. యతని యన్నుగవాంబునకుం బ్రా పష ,0డనయితీజవ లె, పృథ్వీరాజు 

TD ్న ట్రును మనకు శతువుండైయేమస్నేట్టును "జలిసినఏి. కావునం 

దక్కినవైన్యముతో.గూడ మాళవరాజును గొనినచ్చి తోధాపురంబుననుండు 

నట్టు వేనెద. లేని చో జేతంజిక్కి నతో ఛాపురం బు శృత్వువులపాలగును. మేమిం 

త కొ లమునుండి సెక్కు. కర్భంబు లొానరింపంబయతశ్నించినను సఫలంబమినది 

యిదియొక్క మొ. కావునం దీని వరులక ధీనంబుకాకుండ గాపాడవలయంను. 
మాళవరాజానుగూడ నిచ్చటికి. గొనివచ్చినంగాని యీపురముత గనం తరత్షలా* 

నుండదు. అనినిశ్చయిం చి మవామదును మాథనసీంగును మటణిీకొందజిను బిలిచి 

పురంబు జాత గాః గా పాదుచుండుండసియం దనంమాద్రాంగుళీయక ము 

శ్షతు)వులకుం జిక్కి యున్నదికాన తన్నుద్రాంకితములగు ను త్తరముల వెంటనే నమ్మవ 

ద్రనియు వారల కాజ్జపించి యొరులకు. డెాయకుండ మాళవకుం బోయెను. 

ఆపాక 

అర్ర ఇరువడియాణివక కవణను. (= 

మ నానన బదనూంనునొక పుుంవరంబు గలదు. ఆది చిత్తూరు 

మండలముోనిణ అందుగలరాజులందణును మిగులబలశాలులు, పూర్వము 

చికూరురాణాయొ కండు వారిబలళ “ర్యంబులం జూచి సంతసించి యాబదనూరు 

భూములను వారికిచ్చి, పన్ను లేకుండననుభ ఏంచుచు, సమరసమయనులందు( 

దోడ్పడుచుండపలయుంనని యాజ్లాపించినందున వారందుల కంగీక రించి యవ్పటి 

నుండియు నాభూములను స్వెచ్ళచే ననుభ నించుచుండిరి. కానియంద్ధయులం 

దుం జిర్తూరివారికి సాయము చేసినట్టు కానరాదు. రాయమ ల్లది తెలిసికొని 

యొకబ్వడు సమరము సంఖ వించ6ం?గా నాబదవనూరువారినందటిని పచ్చి తమకు 

పాయ పడవలయునని రూక రి లెరు; బదనూరురాజాలలో నొకటికిందు 
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కుటుంబములవారు మాత్రము రాణాశాసనమును మన్నించి సాయవడిం. కాని 

తక్కినవా రట్టు చేయక రాజశాసనమును నిరాకరించిరి. అందులకు రాయ మళ్లు: 

కోపించి తనకు సాయపడనివారిభూములనన్ని ౦టిని బుచ్చికొనియె. చిత్తూరు 

వారికి సహాయభూతుై వార గారవమునకు: బచాతు)లై యయున్నయొకకుటుం 

బమువారు తోధానగరవు రాజునకు దగ్గగబంధువులు. సూరధథాన్తాయలు కుమా 

రికాసహితుం డై తనకుబంధుపులగు నాబదనూరు రాజులనింట నివసించి దయం 

డెను, ఆరాజకుటంబమువారు, రాయలు తమకు బంధువగుట మేతను, సంస్థానా 

ఢివతియగుట చతను, నతని నఫికమగు గొరవంబుతో. జూచుచు, నెట్రి గోవ 

మును గలుగ నీయక పోష్షించుచుండి9. అట్లు వారు తన్ను గాగనవముతో. బో 

వీంచుచున్నను, రాయలు వారియింటనుంసుట తనకొక గారవలోవము ౫ా చే 

భాపించుచుం డేను. మణియం6 దన్నును, దనకుమారకను బదనూ3కింగొనివచ్చిన 

వారెన్వరో యొజుంగండు. తోభానగ రాంత *పుగమునని ద్రించుట యలుం బిమ్లు 

ట దామోదరాదులువచ్చి నోట గుడ్డలు క్రు క్కి సవ కక క వైచి కుమారి 

తోంగాడ మాళివకుం నొనిపోన చున్నట్టునూక మకందెయి-గును. తౌ మట్టు 

మాళ వరాణా కెరాగ్భవాంబునకు: నొనిపోంబడుటకు మాటగా బతక 

పురం బున నున్న బంధువులగ్భవాంబున శవ9చెం నాొనిరాంబడరో నుం లేనియుం: 

డెలియదు. ఆతు కావృత్తాంతమును మనంబున దలంపునకువచ్చినవ్వుడ ఏయొ క 

స్వప్నమువలి స త్యాళ్చర్యకరము గా. దోంచుచుండె. ఆ సందియమునుబాపఫుటతె 

తనబంధుగులనడుగ వెల్ొొకసన్న్మాసికొనివచ్చి యవ్బగించిపోయెనని చెప్పిరి. 

రాయ లదివిని భగవంతుడు తమయందు దయయుంచి సన్యాసి వేషమువూని 

వచ్చి తము శతు ,వులబారినుండి తప్పించి" బం గుమందిరెంబునకుC జేర్చపోయె 

సల దుం దమ అందకు సార కాక మనకేటు భగ వంళుండుత న్న మ౭కి 
యొకడు సమగర్గు( డెయుండండని యతనికిం 'బెద్దనమ్హశమున్న ది, తారాబాయి 

యామాటలు విన్నప్పుడు నాడా దొంగలనుండి కాచిన వరోోప కారధురీణు 

అలో నొకపురువుండు సన్యాసి వేషము నూని తమ శత్రువులనుండిరత్నీంచి బం 

ధుగ్భవామునకుం జేర్చియుండునని తలపోయంంచుండెను. తారాబాయి యట్లు 
తలపోసినను, దమ్మ (బోచినపురువుండు తమసపాలిట భగవంశతు.డనియే నిశ్చ 

యించియుండెను. రొహలాక్కొకవ్వును తనకును దనకుమారికకును జరిగిన 
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య సపొయం౦బుల దలంచికొని మిగుల విచారించుచు, దనకుమాఃక విషయమయి 

తాను స్థిరవయిచుకొన్న వనోరభములు భగ్న ములయినందులకు షెగ్గల వగ 

చుచు, మటోొక్క_ప్యడు శత్రువులకు. జిక్కియంం: దప్పించుకొనివచ్చినందుల 

శకవముందానందమునొందుచు., దన్నుంజూడవచ్చిన బందుగులకు దర్శనమాయ 

విన్నవేవుచు: గాలంబు గశడపుచుం. తారాబాయి పసతంద్రి చపపన 

మంతయు నరసి తనో ని ట్టనుకొనియొ. ఆక్కు_టా! మాబ:ధువులు నుముల 

న త్యాదరముతో. జూచుచున్నను, బరుల వంచ. దలదాంచుళో పలసీవచ్చెంగ చా 

యను పవవారము చే నాజనకుండు మిగుల చొధింపంబడి. చున్నాడు. మాజనకుం 

డిట్రమణఖంబుల పాంగుటకు: గాగణభూతను చస? మాతం అ పుళ్ళు వంతు 

డైనన్కు సంతానవంణుఃడు కాకపోయినన్సు. నిట్టైదుంఖ: 2౫ సరఫ ౧ంచవు 
oP స్ట ‘ = ఫ్ 2 హో గ య కన్నడ! పు = సౌఖ్యంచ్ పడగా యో + సంవ్రనిక్షి హక ర్య ను. 

అట్లుండ జననీజనకులకు సౌ శ్యాంబు లాొడంగూ* ర్పలేక పోవుటలు: కాక మొదటి 

పిలిల ఇన నుండనీయక యిథికదుసఖంబుల పాబుసతోంట మిక్కలి శాం 

రాదు. అటి తార౪ర మొనరంకెడ్ కషతయఘు లలో మ స కొాల్బ్టము, అదు మ ఎ్రతియ్ను కరుకను 

అకటా! నాక తెన్నులు "మెట్లు దొలంగించుకొందునాల మంల జనకునీ తోభా 

'రాజ్యంబున కెళ్ళి RE క్రుంగి ధన సత నుఖ3జుల నంఎదించిన౦07గాని యూక్ళత 

ఘు కష్షను పత | సనం వాట న్! ళం" బబు స్నా = వలను? 

మాఫపరాణ దె మోె.గల గెల్నునం కటి సైన్సముం త Se గాను కం 

చం, నవరురాలెన) ముండక... కాని రే సనమ నాకి లభించును? 
J ) షా టం ద ౪ on 

తగినసెన్య్వము తెనవ్వ డెదింతోం ౫గ్గికట్టి గుట్టుపోరుదాని ఎ ట్రయిన ఖు ¢ ప్ ల 0౧ 

ని క్కా-ర్యము కొవసాగించుట కష్టము, హో! చైవనూ! ఎంత యూావవలపాలు 

గావించితిప?ి ఓరీ! ప] ఎంత బని "చెసి నీవి ష్ అయ్యో! రత్న సింగు 

న్నచో భూ కిన్ని పొట్లు సంభ వింవకపోను. రీ! మాధవా! మాకు హితకారి 

వత గంచరించుచు మమ్ముల నధణవతితుల గావించిన 'పొవము నిన్ను. దుదమకి 

టింవక ఏవిడుదునా? ఆయ్యా! ఛాల్రియా! రమాబొయా! మానిమి తము నీ వెటి 
లు యాతి ఈ 

దుణఖంబులబారి. బ:.చున్నావో! దుగాగ్యుండయిన మాధవసింగు నిన్ను వలచి 

రుంంన్నా డనివింటిని?ి ఆమాణయాని సీశెట్టై యిడుముల గుడిపవించునోగదా? 

ఓళరుణాసింధూ! ఓభగవం తా! మమ్ముల సప్పటిక యిన నొక చోం౭జేరి మరల 

18 



146 తారాబాయి 

నానందము గళిగింపుమా! అని యిటు వలువిధంబుల: శింలెించుచుం గాలంబు 

గడపుచుం దుదకు నిజ కార్య నిర్వాహాకమగు నొకయుపాొయ మాలోచించి 

యదియొ క కర్దవ్యమనుచు నిశ్చయించి జన కాదులగు పెద్దల, మ్రోల నిట్లు శమ 

జరంబు గావించె. 

శ్రా, ఓ రాజన్య వరేణ్యులారక వగగక్ొ యంంధ్ధంబునం ల్సి తో 

ఆ ధారాజ్యంబునకుం శ _స్తగుణు నుద్యరల్కీ ర్తి మాకం, నిం 

పూరం బట్రముగట్టునట్టి వసుధాధ్యతుండు పో సుందరా 

కారుం డైనం గురూపియెననుం దగంగా నాకు చ్రాణేశుః tong 

తారాబాయి యిట్లు శపథంబుచేసి రాజసానంబునం జాట6బంచెఆది 

విని యచ్చటివారందజు నామె పితృళ క్రికి మిగుల సంకసించిరి. తార పృథ్వీ 

'రాబానుదప్ప నొరునిం బెండ్లాడ నిష్టము లేకపోయినను, బికృభ కి కధీనురా 

లయి తన సౌఖ్యమునైశ వదలుకొని తం డ్రి సౌఖ్యంబునే వ,ధానముణా 

చెంచుకొనుచున్న యామె స్వభావము మిగుల వర్గ వీ నుముగదా? 

4 

అం పరువదియేడవ వ్రకరణము. 9ఆ- 

శా మోదరుం డట్లు మాళవకుంబోయి తన వచనరచనలచే దూళవరాజు 

'డెందంబున కానందంబు గలిగించి యతని(గొనివచ్చి తోధాపురంబున నివసీం 

జంజేసి యప్వురంబును దగినరక్షణలో నుంచెను. కాని తారాబాయినిం గొని 

వచ్చి రాజునకు. 'బెండ్రి చేయుట యెట్టులోం చెలియకుం డెను. తానా! తారా 

ఇజాయినింగొనివచ్చి రాజునకీనిచో వానికి. దోధానగ రాధివర్యమా లేదు, 

మాళవరాజు తో థానగ రంబునకు వచ్చినప్పు డట్టివాగ్రానంబువేసికొనియె వచ్చి 
నాదు, ఆందుచే వాడు సర్వ కాలసర్వావస్థలయందు. దారాబాయిశె వయ 

త్నంబు సలుపుచుండె. ఇది యిట్టుండ నొకనాండు చామోదరుండు తనక 

చిత్రం దైన మాధవసింగుతో నొక్క చో. గూర్చుండి యిట్లు సంఛాషించె. 
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చొ. తీయిీా! మిత్రమా! చేను తోభధాపురంబును వశంబుగానించు కొను 

టళో నీవు చేసిన సాయము వేంంజన్మ ౦బుల కయిన మణివ(జాలను, 

చూధ..__ నేం జేసినసాయ మే సాటిది? నాయందు మోకు దయ 'మెండుగనుక 

నిట్లనుచున్నారు. 

దా......దయచే నన్నది కాదు. యా థార్థ కంబున నే వక్కాణించితి. వవ్యాశే! 

నానిమి త్త మెంతకష్టవడి కార్యంబు సాధించితివి? ఎప్పటిశైన నీకుం 

బ్రళ్యుప కారంబు గావించి వాబుణంబును దీర్చు కొనవలయును, 

చూ.-=-మవాో రొజా! మోకు నాయం దంతనుగృవామున్న చో చేనొకవస్తువడు 

గుచున్నాను, దయచేయుము. దానిని మా రొసంగినచో మోరువేసిన 

యుంవకారం బెచ్బటికి మజివను. 

చా.-.సాధ్యమయినచో. దప్పక యిచ్చెదను, 

చూ,... సాధ్యము కాశేమి? మోవా_స్తగత మైననస్తు వే, 
చా... చెప్పుము. సందియ మేల! ఆట్టివస్తువెన నీకు దప్పక యొసం గదను. 

మా. చేనొక స్త్రీరత్నంబును గోరుచుశ్నాను, ఆరత్నము నాకు బవ 
మానంబు?గా నొనంగిన6 జాలు. 

చో... ఆ స్తీ యెవ్వరో చెప్పుము, 

చూ.-రమాబాయి, 

చా. (పకపక నవ్వి అబ్బ 1! ఎంక కోరిక గోరినావు! ఆమె యనూఢయె 

కదా? 

చూ, ....=.ఆసును. 

చొ. అట్లయిన నుత్తమరాజపు శ్రుండ వయిన నిన్నువరింప నాలోచన యెం 
దుకు? 

చూ.----రత్నసింగును బెండ్రాడవలెనని యలున్న దం ట్, 

చా.....రత్నసింగు చచ్చియుండె చెట్టు చెండ్లాడును? 

చూ, వ మో! తెలియదు. వెనుక నేనొక నాడు నాయభి ప్రాయం చామెకు 
చెలుపం గాం దలవాంచునట్టు దిట్టినది, అప్పటినుండియం చే నామెతో 

మాటాడలేదు. కాని నామానసం బా'మెనుండి వరలక బాధవడు 
చున్నది. 
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చా.నీ వేమి యం మాటలాడపద్దు, నీ కార్యంబును నెజ వేర్చువాండను నేను 

మా.---(సంతసీంచుచు జేవర తలంచినల జాలు, ఎట్ కార 0బులయిన 

సఫలంబులయితీరు, ఇకా ర్యంబన సంత! 

చా.-.నిజమే, ఇది యుపాటిగావ్చ కార్భము? ఆగన్యకను నివావామాడీనట్టు 
నమ్తుము, అని వలి కెశు, 

మాధవుం జామాటలు నిని యమితానందంబు చెంది తం కార్యమయి 

నటు థావించుకొనుచుండె. ఆంక నొకనాండు దామోదరుడు మాధవుని 
కార్యంబు నజ వేర్పసంచి రమాబాయి మంపాంబునకు.బోయు, ఆగి రమా 

బాయి వాని మోము జూడవెజచి తెంచాటునకు: బోయి నిరివను. ఆంత 

దామోదరుం?. . తెకయుద్దకు బోయి యచ్చటనున్న యొకయూసనంగన 
నానీనుండయి రమాబాయి నుడ్జేశించి యి క్భీనియె. అమ్తాయీ! రమాబొయీ! 
నీవు విచా.౧ంవవలసిన యవనరంబులేదు. నీకు సూలభాను కటివాండా, చను 

నట్టివా౧డ వే. రాయలు నిన్నెంతపపేమతోం బెంచెనో చేను నంత “పీకతోం 
'బెంచెదను. నీ ఇెట్టిలోపంబును. గలుగనసీయను. నేను తోఛానగ రంబునకు. 
బట్టాఖిషి కండ నయినిమ్మట సీకొక సౌధరాజింబునుం గటించియి చ్చెద. నీకు 
మహావై ఛవంబుతో. బెంట్లిగావిందవలెనని యం న్నది. సీశుం దగినవరుని సంపా 
దించియున్నాను. అక చం త్రమత్మలై రుంుంషి , మిగుల మంచిగుణాంణులు గలి 

షినవాండు. అతండు చిర క"లంబునుంది నిన్ను శామించి యుంన్నాంమ, అతందం 

సౌందర్భవంతుండు రాని కురు*వీ గాంద), ఆతండు బుద్ధిని శేసంబులు నలవాందత 

కాని మందుండు 7ాండు. నీవు గత్నసింహు నే మో పరిరాయింవ  నెంచిరరం 

న్నావని విన్నాను. ఆకోర్కి_ నివ్ఫలంజు. వాం డీతోకంబు నే విడిచియు 

న్నాండు. కావున చాని సెట్టు 'పెంద్దాడదువు? గుణంబులందును, సౌందగ్యమం 
దును మాఫవసింగు రత్న సింగునకుం దీసిపో డే? నావాక్యంబులు హూ తంబు 

లుగా దలపోసి మాథవసింగును వగీంపుమని వలికిను, ఆతని వాక్యం బుల 

విన్నసమయంబున రమాబాయి.కిం బొడమిన కోవంబునకు వాద్దు లేదు. చంద్ర 
బింబమువలెనుంశు నామె మోము సూర్యబింబంబు భాతిగన్న క్రైం ఆమె 

కన్నులు మిక్కిలి యెజ్జవా- ప. కో పారిశయంబున నామెశరీరలత వాయు పే 

రితం బగువల్చివిధంబున నల్లలనాడం ఉొచ్చెను, అంత రమాబాయి తనకోపూ 
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లిశయంబు నడంచుకొనుచు నాదా మోదరున కిట్లనియె, “రీ దురాత్తా! సీమొ 

గంబు: జూడ నాకు సిగగుచున్న ది, ఇచ్చటినుండి లేచిపొమ్తు. ప్ రాజపు 

త్రుండవా? ఆమాట:బలుకునవ్వుడు. నీకు లవ్ వొడమలేదా? స్ప నిన్ను రౌజ 

పుత్రునిగా భావించుచున్నా చఉమోా? నీవు క హాహా తతాన; రాజపుక్రు తుం 

డన కాపు. ఓరీ, తుచ్చా! గాస్టునుగోసికొనితిశు మేచ్చుల se 4 

యంచు చారల పొవధూళి భత మోయుదు ప 8 రిల్లుచున్న నీవ రాజపు 

తేడ వు ంశ్వసు,? రాజపు కు కుల కుండపలసిన గు౭ంబులు నీ శేమిగలవు? స్వకు 

ఫు న సీజీమి రకీంచుదున్నా'? అక్కటాః, 1] ఫాప.బకితిని, సీపు వాని 

శెలింగినంగదా రడ్నీంచుకొనుట సంభవించుచున్న దె. సేకలమేదో నీ వేయా 

వారంబుు నవుపవలయంనో నీశేమియు: 'జెలియదు, రాజపు త్రులన్నను, 

మఘైచ్భులన్నను న్ నొకజాతివారనియె థావించు దున్న దుర్తాధుండవు. నీవు పొవం 

బులకుప్పవు. కాని మనుష్ఫుండను శాపు. సీ రాజ్య కాంచన యెందలీ కుత్తుక 

లం శత్రరించుచున్నది. పరమగుణాఢ్యుం డ యిన ఆవా శో పూలసీంగు mere 

కొన్న పాపాక్తుండపు సీవేకదా! అక్క.టా' ఆతారా వాయి యెంత యోగ్యు 

రాలు, ఆమె; "హోనినయు త్త మురాలు లోకంబున మ౭9వ్వరుంగలరు! అట్లి 

యం త్తమురా౨ని6 గొనిపోయి కఆఅకు తుఅికకుః బెం గ్ర చేయం బూనుకొన్న 

నీతల శతధా ఫిన్నము కాకున్న జేమి? అట్రివారలను బాధించిన పావంబు నిన్ను 

దిగ యంగ నాను కీచుడవయిన నీవు “లక్డాహానుండవయి యనర్మ ము లాడ 

క పరర ర్త సంస్థాపనాపరుం డైన ఫా వాని "దుదముట్రిం 

వక మానడు, కావనే చేతంబిక్కిన తారాబాయియు రాయలు తప్పిం 

చమకొనంగలిగిగ. నీవు వేయి వ వయత్న౦బులు చేసినను వేయిమాయలు వన్ని 

నను, నీకోర్యి యెప్పటికిని 'సమకూడదు. ధర్మమే జయించునుంగాని యధర్మ 

మట్టు కాదు. అంతియ కాక యధర్శ్యము తన్నా శృయించినవాని నధోగతి 

ప చేయకమానదు. కావు ధర్మ రేమార్రవ _ర్టియగు సూరధానులే జయమః 

పొందును గాని నీ వెన్నటికి ఉతకులద లేన. తోధారాజ్య సింహాసనం 
బెక్కం 

గలనని కలయందయినం దలంవకుము, నీవు తోధారాజ్యంబున కఖిషి క కుండ 

వగుదువా? అందుల ఇన్నిజన్మంబు 'లెత్తవలెను? సీవంటి వానికి రాజవదంబు 

లభిం చినచో? శ్రిజ లంతమరేదవలసిన చే కదా? నాకొక సౌధంబు గట్టించి. 
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యిచ్చెదవా! ఆయారే?! నాయంచెంత యను గృవామున్న డి, ఢీరీ బుద్ధిహీ నాళ 

నీకు నిలువనీడ లేదుగాని నాకు సౌధరాజంబు గట్రింతువా? ఎందు కీచక గాని 

వాగ్దానంబులు? నాకు నీవు -పెండ్డిచేయుదువా!?. నీ వూరకున్న: జాలును. 

చులకియంం రత్నసీంహునకు మాధవసీంగనకు. గలళారతమ్యంబులు నీజీమి 

యెజుంగుదువులి చక్క_ంగ ఊోజింవంగ వారిరువురికి హా _స్రీమశ కాంతరమా 

గలదు. పెండ్డియాడుటకు రత్నసీం నీలో కంబున నున్నంగదా? యనియంటివి, 

ఈలోకమందులేని చో. బరలోకమున నున్నాండు కదా? ఆలోకమంచే వెం 

క్రొ బెదను, అంతియకాని సీవుచెప్పిన జల్కులు విని నీఠట్రించు సౌధరాొజాదుల 

కానపడి మాధవసింగును బెండ్రాడుదానను.౫ాను. 5% అని యిట్లు నిర్భయం 

బుగా బలుకు గమాబౌయి లిరస్కారవచనంబు లాలకించి చామోదరుండు 

నడుమ. దొొక్చి_ననాగుచామువలెం దుల్లివడి శ్రోధావిష్ట్ర మౌానసయైన రమా 

బాయి కిట్లనియె. “కికీ! నీచురాలా? చూడంబోయిన గోరంత లేవు. కాని నోరి 

కిరాని శాబులజిచుచున్నావు. “నాగుణంబులు గను. గొనుటకు సీవెంతదా 

నవు? నీకంటికి చేను గడ్డిపోంచవలె గనువడుచున్నాను. గాంబోలును? చేను 

"మొదట సామవాక్యంపిల: బల్కుటచే నీకు భయపడియె యిట్లు మాట్లాడు 

చున్నాననుకొనుచున్నా ఫు. దామోదరున్ని ప్రభా వంబు సీవెలుంగ ఫు) కాబోలు? 

ఎంతలేసీ వారలయిన నాబుద్ధిచాతుర్యంబుచే నవలీల భేదింద శక్రిగలవాండ 

నని నముము. తారాబాయియు రాయలును దప్పించుకొనుటవే నాచేసిన 

చను లధర్మములయ్యునా! కొద్ది దినంబులలో వారల నేరీతినైనం గొనివచ్చి 

శీళైందను. నాకంఠంబునం బ్రాణంబులుండ సూరధానులువచ్చి తోభానగరం 

బును. బాలించుట మిథ్య. తోధానగరంబునకు నేనే రాజును. పురమంతయు 

నాకధినమయినది కాన జౌరులందటు నావారలే. వారందణు నాయాజ శిర 

సావహించిరీణవ లెను. ఆశై పురమందలి వారందలు నాయానని న్రూాలదేండ 

చందంబునం దాల్చి నాచెప్పిన చొప్పునడచుచు నన్న త్యంత ము గారవించు 

శున్నారు. నాపురంబుననున్న దానవు. గాన వీవు నాయానతి తలందాల్చి తిరు 

వలయు. నేంజెన్పిన చొవ్వున నడచితీరవలయు. నన్నెంతయం6 గారవింజ 

వలయును. ఆట్లుండ నీవు నన్ను. దిరస్కరించి పలుకుచున్న దానవు. సాటి 

కాజపుత్ర శ్రీ వని జీచింతఠయు గారవమును జూపి మాట్లాడుచుండంగా నది 
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సివు (గృహింవక యన్యథా భావించుచున్నావు. నీవు యోన్యురాలపనియెంచి 

ని న్నా రాజపు త్తునకిచ్చి "బెండ్లి చేయందలంచినాను,. ఈ నంభాషణవలన 

నీదుష్ట స్వభాపముం జెలియపవచ్చినది- కావున నిన్నా మాధవసింగున రీయక 

యొక్క. కఆఅకుతురక శే యిచ్చి 'పెంస్లెచే నెదను, చూడుము నామహీమ. వంజ 

రంబునం జిక్కిన చిల్కచందమున స్ఫు నావేతిలోం ఇక్కి_లివి. నీ వెచ్చటికిం 

బటోంగలవు ? నీకు రాజపు శ్రని భ ర్రగాంబడయునంతటిభాగ్యంబు లేదు. 

బవ్యా నీనుదుట మహమృదీయు.డే భర్తయగునని తప్పక వ్రాసీయుందు, 
లేనిచో నీకిట్రి చెడుబుద్ధులు పుట్టవు. చేను తురకను గొనివచ్చి బెండ్లిచేయ 

నిచో నాెపీరు చామోదరుండు కాడు. చే రాజపు శ్రుండను గాను. ఈళశద 

థం బెన్నటికిం దిరుగదని (గృహింపుము.” అని వల్కిన దామోదరునిమాటలు 

శరాలంబులవతెం దాక ఇిట్రించినకట్ర్టలుకతో రమాఛాయి తిరిగి యిట్లనియె, 

కరర! సీతుచ్భపుం బలుకులకు జంకుదానను. గాను. నేను నీకు. జిక్కి_తినంటివి, 
ఆదియెన్న౦ండును బొసంగదు, నాశరీరం బీపురంబున నున్నందున నీకు జిక్కినం 

బిక్కు. గాక. నామానసగం౧బు నికుం చిక్క బే; నన్ను 6 సొనిపోయి కఆకుతుర 

కకు బెండ్లి కేయునువా? ఆ కార్యంబు నెజి వేర్చ మూం౭డవకన్నుం బెట్టుకొని 

రావలదా? రమాభాయి యనగా సామాన్య స్త్రీ యని తలంచ:బోకుము. నీచ 

లినలకు ఛయపడుదు నముకొంటివో? తాటాకుల చప్వుళ్శకు కుంజేట్ల జడియవ 

న్నసామిత చేవరవా రెజు6ంగనిది కాదు. చేను నొకశవపభంబును బూనుచున్నాను, 

నాకంఠములో జీవముండ చే మహమ్షదీయాని వరింవను. ఆట్లు చేయనిచో 

జే రమాచాయినిం గాను. అని నిర్భయంబుగాం ధ్ర లెన వళ్లే. దామోదరుం 

డదివిని యామెను జంవవథతె నని "మొదట. దలంచినను షత షప స 

చెర్నుకొనవలయు నని ౩ాంబోలు మాజుమాటాడక యచ్చటనుండి కదలి 

పోయె. అంత రమాబాయియు నిం'తేనియు మానసంబునం గొంకులేక యెప్పటి 
యట్లు ప్రవ_గించుచుండె. 
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అకటా! నాకుమారిక చేసీన వ,లిక్షై మిగుల విచారకర మెనది. తోధాను 

గెల్చి నాకిచ్చినవానిం జేపట్టున ట! pn కురూపి యైనను భ గ్రనుగాంజేకొ 

శునంట! అయ్యో! దున్తగుణుండు. గసరూపియుం నగు రాజకుమారుడు రాజ్య 

ముగాల్చి యిచ్చిసచో వాని: దవ్బక బెంక్రాడస+ సిన చేకదా? అట్లయిన నామె 
యావజ్జీవము సౌఖ్యఎబులకు దదూూరవనసయి చయం ౦దునుగ* దె! నావడుచున్నదు॥ 

ఖుంబును గని పెటి సపీ*+ంవ లేశ న. నాసీంవక నాదుణఖంబు 

దొలంగింవ నిట్లు "వీనిని. అయారే! ఆమెసిత్సభ 2 మొెంకయం ఇాఘునీ యము. 

ఇంతకు నేమి? ఆ మెవ, లిజ్ఞ నెవ్వరు నెజి వేర , లేనిచో ని-క బ్రహ హచారిణియె 

యుండనబనసిన బే? రశోకాక్భేంబు నిజ వేన్చువట్టి రాజపున్తు లురడశ పోదు రా? 

లేకపోయిన బోవచ్చు. మాళవరా3న సామాన్యుండే” వానికి నుదార సైన్యం 

బుగూడ గలరు. ఇంతియ కాక నీతినిపుణుం డగునామోవరుం డికి 

వాయుపు దోడ్చ్సగంన ట్లు కా మాళవరాజానకు: దోవువడి ఏం నన్నా డు కాస 

మాళవరాజు నోడిందునం కటి బలశాని యెవయిన్నా -డు? హే. 

దుర్భట మైన ళ్లు తోచుచున్నది. జై వాను, గృహాయిదలన నీకార్యము సంఘ 
టించుంగాక. బృథ్వీరాజు మాళవరాజునోడించి చీగ్గ్జూరు న పొయమునుండి 

యింన్న క్ల వినింయున్నాాను. ఇకా రము ఇెఅ వై జేరిన నెజ వే "స్పగదగిన 

రాజకుమారుం డీతం డొక్కండ. ఆతండే వభ్బి యికా గ్రార్యరిబు దీర్చినచో 6 

దశరా కలప కక సఫలమగుటయే కాక చిర కాలంబు కిందట నే యుద 

యించి యభీవృద్ది చెందుచున్న యామెమునోరంబుసాడ నఫలంబగును. 

ఆతడు మిక్కిలి మంచిగు ణంబులుగల వాండును Sr as గావపునం 

చారాబాయి తాం బెసీన లో జనించునవ్ర ౧బు" చొందదు. అని యిట్లు 

న న. చీకటి నొంటిగాయార్చుండి యా ఈోచిం చుచున్న 

సమయంబున నొకపుగుముండు త్వరగావచ్చి రాయలవా రెచ్చట నున్నారని 

యడి॥ తెలిసికొని నమస్కరించి యొకయు త్తరమందించె. అంత రాయలులోవ 

లికింబోలి దీవపువెలుంగున దానివిచ్చి తనలో. దానిట్టు చదువుకొ నెను, 
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ఓమవోరాజూ ! భవదీయహితాభఖిలాష్ నమస్కరించి చేయుమనవి 

సాంఠము7గా వినుదురుగాక. వృథ్వి రాజుగుణంబులకు మారెంతయుు మెచ్చు 

కొని చం ద్రోదయ కాలంబునందలి పొరావారంబు చందంబున నుప్పాంగు 

చున్నారు, భ్ దమక న్యారత్నంబునకుం బృథ్వీరాజే తగినభ రయని 

కలంచుకొనుచున్నారు. కాని సిక్కువము గ్రృహీంవలేకు న్నారు, మా రొక్ష 

వేళ వృథ్వీరాజునకు మోకుమాగకనిచ్చి నిష్కారణముగా నామెకుత్తుకను చెడి 

యంంచెగనిక ల్లిచే నుత్తరించి వివదంబుధిలో. ద్యోయుదు శే మాయని భయ 

వడి యిట్టియాూవపనుండి మిముందొలంగింపవలెనని యెంచి మికు హితోబ 

దేశము చేయం చున్నా ను, ఆవృథ్వీ రాజు వయోముఖవిషకుం ఛమువంటి వాడు. 

మిగుల దుస్టగుణములుగల వాడు అంతటికుటిలంందు లగ కంబున(బుట్ట డుం 

పుట్రినవా “రికో లేందు. తన జ్యేష్టసోదరు నితో. బోట్లాశీ యాతనికన్ను పోం 

గొట్టి జనకుని చే నవమానితుం డై వర దేశముల సాల సజ వృథ్వరాజు యోగ్య 

తను వే మొగంబుల ఘోష్షించుచున్నది. సేవేజచెవ్న నేల? మోకుమారిక యతని 

వలచియున్నను' ఆతనికి మికుమారకయందు సుంతేనియు వలఫులేదు. వలపే 

యుంండినం వక్కినరాజకు మ"రులవ లి వచ్చి తమదర్శనంబు చేసి తనకోగ్మి. 

జెలువరాదా $ ఆందులకు బదులుగా వాదుష్టుందు రాల్రినమయ మున మూ 

రానందననమునుండి వచ్చుచుండగా శ్రిలావర్ష ౦బును గుగియిం-చి మిములం 

బలుచికు,,_లం బెటి మాకుమారిని బలాత్మా_రముగాం గొనిపోయి మోకింత 

వంత గొలువజేల? చాణడు మనోబ్బుశలుశైన మి-రు నేవకులంబంపుటవే 
వారాదురాశ్తుని. బాజందోలి మికూంతును మాకు: దక్కించిరి కాని లేనిచో 

సి-పాటీి కని న్నే హిరుండగు నొక మహామదీయంని పాలు గావలసీన చే. 

"వున నాహితో కుం జక్యాంగ స్మరించుకొని మణియొక రాకొనమరునకు 

పూవు నిది సెండ్లి చెసి సౌఖ్యవంతురాలినిం 'బేయంం6డు. అట్టు మారు 

చేయనిచో దుళఖంబులపాలగుట నిక్క్టంబు = 

ఇట్లు విన్నవించు విభధేయు"దు, 

భవదీయహి ఇ ఫి లాషి, 
ఆని చదువునప్పుడు రాయల త్యాశ్చగ్యమగ్న ౦ డాయె. వీమట నతడు 

చయికివచ్చి యు క్రరముదెచ్చినవానింగూగ్ని వెద కెను, గాని వొండు త్రరమిచ్చిన 
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వెంటే యదృ్భశ్యుంజాయె. ఆంత రాయలు తనమనంబున నిట్టనుకొ నెను. 

ఆక్క_టా | ఈయు త్తరంబు వృానీనవాళెవ్వరు ? నామిత్సు 'లెవ్వలైన నిట్లు 

వ్రాసి యుందురా! వా, సియుండిన దమచే వ్రాలు నేలపాందిందరు. కావున, 

మిత్రులు వ్రాసినది కాదు. పృథ్వీరాజూ మాకు హితుండనిభావించుచుంటిమి, 

కాని యిట్టి యహితుండని యొజుంగ మే? నాడు మముల శిలావర్షంబుచేం 

చీడించినదురాత్తుండు బృథ్వీరాజే యెయుండు నే మొ ? అరనికశి నాకుమారిక 

యందు వలపులేదని నిశ్చయింవవచ్చుు. అట్లు కానిచోం దక్కి-నరాకుమారుల 

వలె నొకవర్యాయమెన వచ్చి తనయఖభి ప్రా యంబు నేల వెలువరింవండు ? ఈ 

యు త్రరపుసం గతుల నమ్మినచో. బృథ్వీ 5"*జు మావిరోధియగుట నిక్కు.0బు. 

నాకుమారిక్ పలుమాణు నాతో? బృథీ రాజూ మనకు నువోవ కారి యని 

వక్కా_ణించుచువచ్చుచున్నది. ఆమె పృధ్వీరాజానందున్న వలపుచేత నే యట్లు 

పలుకుచున్నదో లేక సత్యముగని పెడ్రియే యనుచున్నదో తెలియదు. నా 

కుమారి వలికినవచనంబు లీయం తర మవిశ్వసనీయమని తెలుపుచున్నవి. ఈ 

యు తరము కారాబాయివచనంబుఖు నిశ్వసనీ య ములు కావని తెలుపుచున్నది, 

ఇందేది నమ్మను! ఈరాం _త్తరమునం జే వ్రాలు లేకపోపుట చేం బృథ్వరాజుపెం 

గిట్టని నారు వ్రాసీయున్నారా యని సందియము పొడముచున్నది. కాని వృథ్వీ 

రాజువలని భయముచే, జేవ్రాలు వేర్చక యుండపచ్చునను యభిప్రాయము 

వెనుక సందియమును బాపుచున్నది. అందుచే నీ యర్థంబును నిర్భయింవం 

జాలకున్నాను. ఈయంం త్తరను తారాబాయికి: గనువజీచిన మిక్కిలి విచార 

ములపొలగును, ఇప్పటేనుండ యం నా మెను విచారాక్రాంతను గాం జేయ చేల? 

(కృమముగా విచారించి యాయంం త్రరపుసంగతులు నిజమయ్యె నేని నాకుమారి 

కను బృథ్వీరాజున కొసంగ(కుండవలయును. ఈయంం త్తరము సమయమువచ్చి 

నప్పు శుగాని యురులకుం జూవనని నిశ్చయించి దానిని రవాస్యము గా6 దన 

సెకైయందుంచెను. మొదట రాయలు తనకుమారి య భీ ప్రాయంబు చొవ్వు. 

నే (వర్తించు దుండుట చే. దా ఠరాబౌయి పృథ్వ రా జిచ్చినయం త్రరంబుల 

సంగతి చెవ్నక దాంచి వారలమానసంబు లొక్క_మార్లమున నే వర్రించుదుం 

డెను, కాని యిప్వుడురాయ లాయు త్తరము చూచినవ్పటినుండియుం. గేవలము 

సమారియభి ప్రాయము ననుసరింవలేదు. కావున నింకవజికు నొక్క_టియగు 
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వారలమనం బీయు త్తరంబు చూాచినప్పటినుండి ద్వివిధంబుగా మాజ(జొొచ్చెను* 

రాయలు ఈయు త్రరంబు చూపిన కుమారి విచారించునే మోయని యె 

దాచియంచెనుగాని యాయు త్తరంబుసంగతి యేమియు గుమారికిం చెలి 

యం కెప్ప'లేదు. ఆమెయు( బృధ్వీరాజు తనకిచ్చినయు త రంబుల నతని యాన 

నతి క్రమింబనిష్టములేక తండ్రికీ జూవలేదు. కారణాంతరముం బట్టి పీరలన్యో 

న్యము తమరవాస్యంబుల చెలుపుకొనక పోయినను బరస్పరానురాగంబు 

న్యూతృము ఫూర్వమువలెనే యున్నది. కాని మాజుట లేదు. మణియు వీరన్యో 

న్యహితము గోరుకొనుచుండిశే కాసి అన్యోన్యము చ్యోవాబుద్ధిగలవారయి 

యుండలేదు. మణీయుం దారాబాయి వృథ్వీరాజుంపార్చి వర్ణించినవ్వుడై 

నను రాయలు తనకూ(తురు వలపుచేం బృధ్వీ రాజు తత్వము (గృహింవలేక 

పోవుచున్న దని తనమానసంబున ననుకొనుచుండువాం జే కాని “యిదమిక్థమ్షని 

తనయు త్తరంబు చూవక వినియువిననట్లు లూరకుండును. రాయలు చ్రృసంగ 

వళమున. బృథ్వీరాజు నుద్దేశించి దురఖిప్తాయపడునప్వుడు తారాబాయి 

యతడు మనకు హితకారియని పాడిమాటలతోనే చెవ్యచుండెశు. గాని 

పృథ్వీ రా బిచ్చినయు త్రరంబు జూపీ యతనిజెందమున నున్నసండయమును 

చావలేదు. ఇట్లు వీరు కాలము గడపుచుండిరి. 

అర్ర ఇరువదితో మిదవవ,కరణము. ఈ 

రాయమల్టు మూడవకొదుక గు జయమల్లుని;:గూర్చి కొంచెము వాసి 

యంన్నానుం వానిచర్య కొంచెము విచారింతము, వీండు, నంగ డు బ్బథ్వి 

రాజా పోరాడి విబేశగతు లై నవ్పటినుండియు, వీని కాంఫురం బొకచోటయని 

నిశ్చయింపంజాలము. వీనికి శ తువులనియు, మితులనియు విచ్రారింబు లేదు, 

ఆందజను జెటుపయత్నించుచుండు. అన్న చిర్వురును లేరు కన వనకు రా 

జ్యం బొసంగుమనిరాయమల్లునిం గోరి యతనిచేం దిరస్కన్భతుం డై చేయునది 

లేక యచోటుగదలి సురాజమల్లు నాశ్ళయించె కాని నురాజమల్లు బృథ్వీ 

రాజుచే నోడింపంబడినది మొద లతని సహావాసంబువదలి దా మోదరు న్నాళ్ళ 
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యించి యతనితో నత్యంత మైత్రి గలిగియుం డెను. అకనియొద్దం గొంత కెల 

ముండి యచ్చటను గాలునిలువక తనయన్నయగు ప్పథ్విరాజునొద్దకుంబో యొ. 
ఆవృథ్వీరాజు మిగులమంచివా(డును సద్దుణభూయిష్టుండును గనుకం దన్ను 

జేరవచ్చినసోదరుని జయమల్లునిం గాంచి యమి తానంద మొంది యసపాుప్రే 

మముంది తనమందిరంబున నుంచుకొ నిను, ఆంత జయము ల్లగమరలేకుండ సోడ 

రుమందిరంబునం దిరుగులాడుచు వృవహారంబులందతనికి పోవువడుచు నతని 

యొద్ద 'లేఖకుండయి వని చూచుచుండె, వృథ్వీరా జాకనివిన నాదులం గాంచి 

తమృునకు బుద్ధివచ్చినదని భావించి తా నతనిం గ్రే మతో జూా చిన మే యత 

డును దన్ను రే బ్రేమించుచున్నాండని యెంచి గేకహాస్యపుటు త్త కము 

నతని చే ఎచ్రాయించుచు: దాచే, వాలు వేసి వంపుచుండెను. ఇట్టుండ జయ మల్లం 

నకు వెనుక తెరా బాయి వృఖ్యీరాజునకు ప్రాసినయంం క్ష కరంబు కనంబకియొ. 

అంత జయామ లాయ త్తరంబు: గాంచి యామూలాంతరము చదుపుకొొని 

యామె తెనినితేటలకు గడుంగడు మెచ్చుచు తనలో నిట్లు చింతించ, 

బెరా! ఈ సుందరాంగి నిరువమానురాలయినట్లు దోంచుచున్నది. ఈ మెం 

గూార్చియె దా మోదరుండు వలుమాజులు నాతోం కెప్పియంన్నా (దు. మతి 

యం నీయ త్రరముం బట్టి యోభింవః బృథ్వరాజును చ్రైమించియున్న ట్లు గాన 

వచ్చుచున్న డి. అండలు రాజపు త్త్ర)లుండం గా సీతని నే గ్రైమించుటకు. గార 

ము చిత్తూరు రాజపుత్తు)0 డగుటయీ కాని మణి యొకటిగాదు. చేను 

చిత్తూరురాణాపు త్తు )ండను ఉత్తముండను; ఇట్టుండ నన్నుమాత్ర మేల 

పరింవక పోవలె? మణియం దా మోదరు. డుపడేశించికట్లు పృథ్వి రాజు దుర్గా 

ర్లుండని సింషలుయుదు రాయల కొకయుు తరము చ్రాసీయున్నాను. దాని( 

ర ళు పృధ్వీ రాజును ద్వేషింపక మానడు. కావున దామోదరునిమి 

_క్లము వేసిన కార్యము నాకే యుంవయోగించినది. మజణీయంం6 చారాబాయి 

'పెంస్టినిమి త్రము మిగులం ద్వరవ శుచున్నట్లున్న ది. అందుచే నేముందుగబోయి 

నారికిగనంబడి నాయుదంతమంతయలు వారికి బెరిపెద. అట్లు చేసినచో 

రాయలు కప్పక నన్నుమన్నించి విల్హనిచ్చి యల్లుని గాం శేసికొనక మానడు, 
అకటా! దామోదరు ఢీ పొటికి నావంపినయం త్రరమును గ్రహించి వారలను 

దోధాకు గొనిపోవుచేమో ? అట్టయిన నా మనోరథంబు విఫలంబగును, 
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ఆయ్యా! ఈయం త్తర మింకకుముందు నాకుం గానవచ్చినవో సరభ సంబునం 

బోయి తారను బెండాడకపోదునా! జదామోదరుండు చె చెప్పునవ్వుడెల్ప సామా 

న్యస్తీయంచు ెంచితినిగాని యిట్రి ముుత్తమురాలని తెలిసినది కాచి ఇవ్వు 
డెనశమి? తొందరగా. బోవలయునని నిశ్చయించి యన్న న్నతోంలజెప్పినం డన 

కోర్కిని విఫలముంజేరుంునని యెంచి యెవ్వరితోను 'జెవ్నక యెన్వరకిం చెలి 
యకుండ బదునూ”కింబో యొను, జయమల్లట్లు జబదుసౌరు 

నివసీంచియన్న మందిరం'ఎచోొచ్చిేనరాక రాయలకు 

-బీళించి రాయలు 

కేం 'తెరియ: జేసె. ఆసమ 
యంబున- గునూవకయుుంం చానునుగూడి్ రుదియో ప్రనంంళు చుచుండిగ్కా 

భటుండు వెళ్ళి రాయల కావర్తమానము "తె*వినతోడ నే శమకధివతియిన 

రాణా రుమాూరుండు తము దర్శింవవశి పనే దుల కమితానందంబునొం షి వ 

జని యాతని కతు నడిగి లోనికిం గొనిపోయి యొక పీఠం ఎన గూర్పుండః 

శ్లేసీ యుచితమర్యాదలం గావించెను, జయమల్లు రాయలుచేసిన యాదరమువ 

కమితానంసమునొంది తనవచ్చిన కార్యంబు ప శా సిక్కంబన శలంచు 

చుండె. అవ్వడు రాయ లతనితో నిట్టు సంభాషంచె, 

రా._రాడకుమారా! నిన్ను జూచినందుల కమితాన౦ఏ మొందుచున్నాము. 

ఎచ్చటినుండి వచ్చినాప, ! 

జ,=రాదా! నేం శయారునుండ వచ్చియం న్నాను. 

రా.---సంతోవ ము, గరాణాకుం గుశలపూ ? 

జికా వాను గ హాము నం గుశ? యైరాంశ్నా (దు. 

రా... నాయనా! ఈమన చిగ్తూరున చ్రిథః పించిన మావడ చన్నందుఒకు 

మిగుల చంశసీ సంచుచుశ్నాను, 

జ. ఆగడూవదను దొల,గించినవాండనే స 

రా,=---సీ వేనా! రాయ మల్లునికుమారయంము వచ్చి తప్పించినట్టువిన్నాను.ఆకండు 

వృధ్ధీరా జే మో యని తలంచినాము, 

టం సో! వృథ్వీరా జచ్చటికి రానేలేదు. 

రా..__ఎచ్చటకుంబోవుచు నిటకు వచ్చినావు ? 

జ. ఇచ్చటం దమదర్శనంబుం బేసికొని తమ యనుగ్రృవాంబువలన నొక 

కార్యంబు ఇెజ వేర్నుకొన వచ్చితిని. 
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'రా.వనీదియో? చెప్పుము. 

జ, _ఏమిచెప్దుదు, నీకుమారిక సుగుణంబులు నన్ని చృటిశిబంధిం చికొనివచ్చినవి, 

రా.---నీయభఖిలాష తెలిసినది. చిత్తూరురాణాతోం జూట్రఆీకము వేసికానుట 

కంశు మాశధిక మేమి కావలెను, శాని మావిల్ల యొక ప్ర తిజ్ఞ చేసి 

నది. ఎయింగుదువా ? 

జ._ఎణుపదును, ఆ కార్య మొకర్న ఇెంకవని. కాని మోకుమారికరో! 

మాట్లాడ ననుక్ల యిందు, 

రా._ఇచ్చిలిని, ఇట్లు చనుము (అని చేయిచూపును.) 

ఆంత జయమల్లత్యం తొనందంబునొంది తెరచాటున దమసంథాపణ 

వినుచున్న తారాబాయిం జాచి యామె సౌందర్యంబున కాశ్చర్యవడి మెల్లన 

ని ట్రనియె, 

జ. నుందరీ ! రాణాపు తులనుగూూడ నీగుణంబు లాకర్షించి తెచ్చుచున్నవి. 

నీ సౌందర్యము నిరువమానము, 

ఈ.......రాజకుమారా! రాణాపుత్రులయిననుసలే ? లేక సామాన్య రాజపు త్తే 

'లెననునరియె ? ఈమాటలతో నాకు ,బ యోజనంబులేదు. నాచేసీన 

సృరిజ్ఞ నెర వేగ్చినచో బెండ్లాడుదు, లేనిచో వరించను. 

'జ.నీవట్టిన వృతా యే సపాటిది? కణ కాలమంలో నిజ వేర్పంగలను, 

తా. అట్లయిన సంతోషము, నీవు నావ్రతినదీర్చిన యు త్తరతృణ మండె 

'పెం్ధా డెదను. 

జి.రేట్ల్టు కాదు. ముందు నన్ను 6 జేవట్టుము. తరువాత శత్రు సుల ఇరిపి 

రాజ్యము మోిజనకున కర్చించెద. 

'తౌంఎా+అదికాదు. ముందు నావ లిన రీఆవలె, 

జ. రాజ పుశ్రుండను; అన్న మాట తవ్పనివాండను. నామాటయందు నమ్మక 

ముంచి ముందు చేపట్టుము. 

ఈ, ఈవృ థాలావంబులతో లాభములేదు, ముందు నావ్రతినదీర్చినం గాని 

'పెంద్దివిషయ మై ఠలంపవద్దు, 

జ, పట్టిమూఃరు రాలువలెనున్నా వు! నీవన్నమాటయే కాని మామాటలు చెవిని 

'బెట్టవేమి? 
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ఇా..-=నాశపథములీర్చుకొన నిట్టకుచున్నాను. గాని మూర్థబుద్ధితోంగా దు. 

జ,=జాఅయిన సీ ప్రవ ర్తనమరయం దురకను బెంజ్లాడదగి యున్న దానవు, కాని 

మాపంటిరాజపుత్రుల వరింపందగినదానవు కావు, సీయందున్నలతణంబు 

లన్ని యూ నవలశకశ్షణంబులి. ఇట్టి వెడులతృణంబులుగల నిన్ను (గూతు 

నుగాం బడయుటంబట్రియె నీతండి కిట్టిపాటులు సంభవించినవి. ల్సి 

పంటి దుష్టలక్షణంరాలు లోకంబునలేదు. అని యేవో పృసంగించుచుండ 

అా.---చాలుచాలు నీయధికపృసంగమ నింకమానుము. ఇట నుండందగిన 

వాడవు కవు, ప్రా పొము. 

జ. టే నీస్థలంబును డి పోను. 

అని యిట్లు చెడు వ్రృసంగమః చేయంచుండెను, తెరచాటుననుండి విను 

చున్నరాయ లాతండు వరికిన నిం"దావాక్ళంబులు విని సహీంవలేక తనకుమా 

రిక శొరవంబు చెడగొట్ల చేతెంచీన దుర్తార్గుం డనిభావించి వట్టరానికోవం 

బుతోం జేక(గ ల్లిపట్టుకొని సరభ్ సంబునంబోయి యాజయమల్లు తల తుళ్లి 

పడునట్లు ఖుండించెను, తనతం డి, యొనరించినవనికిం చదారాభాయి మిగుల నా 

నందించెను. ఆవార్త కమ కృమము7ా గ్రామములో వ్యా ఏించినప్వుడు గ్రామ 

ములోని వారందయ చిత్తూరురాణా తనకుమారుని నిప్కైూరణముగా జంపినం 

దులకు శితగా సూర ధాన్ర్రాయలను యాపజ్టవము కారాగ్భహాంబున నుంచు 

ననియు, లేనిచో నకనిశిరంబునైన వెంటనే దీయించుననియు, నింతియకాక 

యిట్లియబరా ధిని నింటంబెట్టుకొన్న వారికింగూడ నావదరాక మానదనియు, 

బిట్టు వలు తెజంగుల పలుకుచుండిరి. గాని రాయలు వారిమాటల శకెంతమా 

రము భయపడక యచ్చటివారితో “రాణా న్యాయ మార్లావలంబియెనచో 

నాచేసినవనికి సంకసీంపవలసియుండును” అని చలుకందొచ్చెను, కాని వారం 

దలు నాతండు వలికినవి పిచ్చిమాటలని ఫావించంజొచ్చిరి. ఆంత నొకకొ క్నాళ్ట 

శొళకరాజభటుండు బదనూరువచ్చి సూరధానులు నివసీంచియున్న గృవాంబును 

చేరెను. అహ్వుడచ్చటినా రాఖభటు(డు చిత్తూరురాణావంపున రాయలయొద్దకు 

వచ్చినట్టు తెలిసికొని రాయలకుం జావో లేక శారాగ్భృవానివాసమో తప్ప 

చనిఖావించి యతని విరోధులు సంఠణంబం నొందుచుండ నతనిబందుగులంను 
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హితులును మిగుల విచారిం వజొాచ్చి3ః ఆమాటలు లోసలనున్న తౌరాబాయి 

యాలకించి మిక్కిలి భయవడంజొచ్చెను. అంక భటుడు రాయలకు. చాయగా 

నివచ్చిన యల త్తరంబు నందింవప నందుకొని యచ్చటెవారలు జన నిట్లు చదువ 

నారంభించెను, 

“మిత్రనూ! పాలసంద్ర్రమువలె నిష్కల్యపషమెన చిగురు రాణా 

వంశమందు వలావాలుబువలె డిన్లించిన జయముల్లుని జంసనందుఒంకు మిగుల 

నానందించుచు న్నాను, మ౭దీ లు దుష్ట్రకుమారునివ'.న సాకుఃగ లు చున్న 

యవకీ రి తొలంషించినందుంకు బహుమానముగా బపనూరుఖభూయుల నిచ్చి 

తిని. వానిని నీవ కొని న్వేద్భగా ననుభ పంపుము, సీకువ విన యూావదల 

కీర) కాలంతో న సేోవుటత భన 

రాయన.ల్లు" ఆనియంన్న లేఖ చది నచ్చటి క రంవయి న త్యాళ్య సర మగ్ను 

“వంతుసి శ Sr ఇట్టు రాయా 

"లై ర. విరోధులు చినవోయిగ. మి తులు సంఠసీంచిరి. తక్కిన వారందటు 
యా x UY, 

రాయలసాహనంబునకును, రాణాయోగ్యతకు మిటిల నానండించి నులించి9. 

అందులకు రాయలు తాగాబాయియు నముతానంవంబు చెంప బంభుపలయంటు 

శున్నామనిన చిన్నశనంబు బాసి స్వతం తు లె జీంంచుచుండిరి, 

వూ + 

అరి ముప్పవియ.వ వ రణము. తా 

మాధపసింగు దామోదరుండు శనకా ము నెట్టయినను నెల వేర్చునని 

యానందము చెందుచుంగడెను,. కాని యుకనా:ండు దామోా రుం డతనిరి 

గాంచి యిగ-నియె, ఓయీ! నీకోర్కా ష్ నాశ_స్రీయంత యన ఛారపోసి 

శూచిలని. స్ నుం లేనియంం లాగములేకసోయొను. నే నారగమాబాయి 

యొద్ద క చేక పర్యాయ ములుసోయి నయమునను, భయమునను చోధవతిచిలిని. 

ప es వినక నన్నన రానిమాటల "పూలు చేయంంచున్నది. సనీసణగణ౦బుల 

వర్షించి నిన్ను. బెం్భ్జియాడుట యుచికంబని తెలువ నిన్ను న చేకన్సిందా 

వాక్యము లాడినది. నీవా వాకష్ట్రంబులు విన్నచో నహింవలేక రూ మెను వెంట 

నే చంకి నీను పొడిదికొని చచ్చియుందువ. నేను మొండివాండను ఇ₹ాపుశ 
చే 

చానివాక్య శరవరంవరకు సహించి జీవములతోం దిరుగంగలిగిలి. చానికిం 
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గాంచెమేనియు భయంబులేదు, ఎంత చెప్పినను నిన్ను (బరిణ మయమమాడ నామెకు 

మనోరథం బున్నట్లు లేదు. కావున నీకొక్కహితోవ దేశంబు చేసెద. శొద్దతో 

నాలకిం పుము. అటి ౯' ంతను నీవు పెండై్లై"డుటకం బృవ్యాభగ్భం బవ 

లంబించుట ముఖ్య ను, నీ యందనురాగంబు లేనికొంకను బగిణయమయి 

లుం మెలో: గాంపుకరంబుచేయుటకంకిం ట్రాణాపాయకరంబయినది మఖజో 

క్క-టి లేదు. నుఖంబ పేశ్షీంచికదా నివాహూమాడ: బ్రయత్నింపం బాటువపడు 

చుందురు, తాద్బశ సౌఖ్యంబులు క లుగకున్న నటివిన'హంబుతోేం (బయో 
Fe) 

జనమేమి? మణీయుం బ యోజనంబుమాట యాపెచూచిళొందము. తౌను 

వించుటయు మిగుల? ప్ల సాధ్యమా. తన పెననురాగంబు లేనికాంకను బెం 

త్రాణ గోలుపోయినవారెల చెండఅను జూచుచున్నా' "ము ౯*ము! 

కీ వాకాంతను పంంవంగడంగనచో సీప్రాణంబులుపోపుట సీం బని డలంచెద. 

ఆమె మిగుల సావనసవంతురాలు. ఆమె మొదట పు వల్కి 

"పెండ్డియా దెదనని చెప్పినను సీవంగీక గింవవద్దు. ఆట్టుకాక నీవమ్టవడితి వేని 

యామె రయొరా అ చళనో యయ పాయంబుచే చేతనో నిన్ను: జంజకి మానదు. 

నీవు నారు స ఫండవగుట చే నికింతదూరము బోధించుదున్నాను. ఈమె 

కంకు నధిక సౌందర్యవంతురా లగి కాంతను గెనివచ్చి నీకు. బిర్య చెసెదను. 

ఇంకమిద నిందులకయి (గ, యల్నంవకుము, బలా త్క్కాంంబున నామెనుగొని 

వచ్చి నీకు. బెర్య చేయదగినంత సామర్థ్య్యంబు నాకున్నది. ఆయిన నట్టుచే 

మ్మిత్రుండపగు నీ ప్రాణంబులు స. మిశ్ర, వఫజనిత పొవనుంప ఖ్ 

యాశార్యంబునుండే డిరమించిలె. నా ఇళ్చిన వాక్య ంబులం వినకున్న ందులక 

నాకమితకోవంబుదయించినది. ఆకో పాతిశయింబుచే నొక ప్ర తిక ఆ సియం 

న్నాను ఆరమాబాయిని దురకకిచ్చి సెండ్జివేసితీఆవలె. అట్టుచేసీ యామె 
యామోటుతురకతోం గాపురంబు చేయుచున్న ప్పుడు చేనామెయింటికిబోయి 

నన్ను. గాతుమాటలాడినందుల కిది వతిఫ లంబని చెప్పి యామెకు సిగువొడ 

మునట్లు చేయవలెనని యున్నది. భగవంతు డీకోర్కాయెబ్బటికి ఇజీ వేర్చు 
నోయని యున్నాను. ఇటు చేసినంగాని యామందబుదికి బుడి ర డ్ క్రమ 

రాజపుత్ర త్తుండవయిన నిన్ను బెండ్లాడు మని బోధింప రల్నే సింేనుదప్ప మలో 

క్క్లరిని “చంచాడ నని, చెప్పుచున్నది. ఇక చెందులకు వరింవదో చూతము. 

Il 
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ఒక తురకశే యిచ్చి పెండ్లిచేసెదను. నీపన్యధా తలంవకుము, నీవు చక్కగ 

యోజించిన నావాక్యంబులు హితంబులగునని తోంవకమానవు, మణీయొక 

యు తమ కాంతను జిరకాలంబులో నే గానివచ్చి నీకిచ్చి వరణయంబు చేసి 

దను. ఆమెతో వనీ సుఖంబుగ 6 గాపురంబు చేయవచ్చును. నాకుందో ధానగర 

సింహాసనారోవాణంబు లభించినతోడచీ నీకుం దగిన యంద్యోగమిచ్చి 

్రేమించెదను ఈవాక్యంబులు శిలాలిఖోకంబులని యొంచుము, ఎప్పటికిని 
దిరుగ చేరను. ఈవాక్యంబులు నింపుమానసంబుతో.  బలికినవి. కాని ముఖ 

గ్రైలికయి పలికినవికావు.”” అని యిట్లు హితబోధచేయ మాధనం డందుల 

శేమియు ననంజాలక నంకసీించినవాఃడువలె నచ్చోటు గదలిపోయెను, 

దా మోదగుండు పట్టినవట్టువదలక రమాబాయికి నొకతురకను తెచ్చి పెండి 

చేయ నధిక శధ్ధనానియుండెను, మాధవుం డచ్చోటుంబాసిన తరువాత 

'చా మోదరు౦ డాడిన వాక్యంబులన్ని యంం నహితంబులు7ా దోంచనారంఖిం 

వెను, అందుచే నకండిట్లు భావించుకొనె. దా మోదరుండు చెప్పినవాక్యంబు 

ఖను నిశ్నయంబులని తలంపను. ఇతండుపోేయి రమాబాయితోం గధీినంబుగాం 

చెప్పియుం డండు, ఒకవేళ. శెప్పి.మున్న చో నామె తప్పక వినియుంశును. 

పురంబునవారందణు నాతనియాన తలంచాల్చి వ_ర్హించుచుండ నబలయు ఫీరు 

వునగు రమాబాయిమా కృ మికనియానలిని దలందాల్చి వర్షింపదా + రమాబా 

యిని వాకొసంగి వివావామ చేయించుట యీతని కొకఘనకార్యమా ? 

ఈతనివ ర్తనమరయ 7 నొళనసంగతి తట్టుచున్నది. ఆఅక.ండు తొారాబాయిని 

మాళవ రాజునకర్పింప వాగ్దానము చేసిన క్రై రమాబాయినిగూడ నొకతురక 

కి చ్చునట్లు నాగ్గానము చేసియుండు. ఆఅతనివాగ్రానంబునకు నామనోరథంబు 

విషరీతముగానున్నిది. కాన రమాబాయి నిన్ను బెండ్లాడ నివ్రపడకున్న దని యంం 

నమెకం కు సౌందర్యాతిశయ ముగల కన్నియనుగొనివచ్చి చెండ్డి చేయుదు 

ననియు నాతోంశెక్షియున్నా (దు. ఈయర్థము నాతండు పలికిన వాక్యములలోే 
నొకటి సగఎలుచుదున్న ది. రమాబాయి నన్ను పలంచి పెండ్లాడెదనని వన్నీ 

నను వరింవవద్దంట. అందువలన నాపదలం తేవ్నక నంభవించునంట! ఆయా! 

ఇతని యభిప్రాయము తెలిసినది. ఇతండుపోయి రమాబాయితో సామవాక్యం 

బులం దురశను బెండ్ఞాగుమని చెప్పగా నామె యాలోచించుకొని తురశను 
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టెండ్దాశుటకం'కె స్వజాతిసంభ్ వుడయిన మాధవసింగునయి న: బెండ్లాడుదు 

నని వల్కి యుండవచ్చు, అదివిని చామోదరుండు రమాబాయిరవాస్యముగా6 

దన యభీ సాయంబుంచెలుపుచు నాకు నందేశమంపు ననియు, నందువలనం 

దన కార్యంబు తవ్చక చె. ననియు యోరంచి నామనంబును విజణుచుటకయి 

ఇట్టిమాటల నాడి యం న్నా (డు. వీండు మిక్కిలి కుటిలుండు. వీనికి మి తు (డని 

యు శ త్రువనియు నన్న "భేదము లేదు. అందఆను బాడువేయు టీ వానికి 

ముఖ్యకారణము. అట్టుండ చేను వీనికి మిత్రుండ నైనను బరోవ కొ9నైవన్కు నది 

మనంబున సెంచక నా కవకారముచేయుచుండ గు ప్రముగా( దాటుబడుచుం 

డును, వీనికిమానసంబున నొకటియుండును. వాక్కున  నింకొకటియం౦డునుం 

చేయునది మలీయొ కటి యై నయండును, మనోవా క్కాయకర్యంబులు ఖిన్నంబులు 

గాన ర్తించు నీతనిమాటలు సరిగా నమ్మరాదు, 'కాపున నివ్వడు చేను రమాబాయి 

హృదయం బెట్టున్న దోయగనుగొనవలెను. నేనెట్టుగనుగొనగలను? మునుపటివలె 

నేనంత! పురమందు వ ర్లించుచున్నచో నామె యూాకారవర్రనము లెట్లున్నవో 

తెరిసికొనియుందును. దామోదరుం డొరులందుం జరింపగూడదని శాసించి 

నాయడు. వానిశాసన మతిక్కమించి యె ట్టంతక పురంబు వ్ర వేళించంగలుగుదు? 

ఆమెయభి ప్రాయంబు ను త్తరముల ముఖమున చెరిసీకొనవలయు. ఆయు త్త 

రంబుల రాకపోకలారుంకు: చెనియంభాడదు. తెలిసినచో వారు చని జా 

మోదరునికి విన్నవింతురు. ఆందుల కత. డుగ్ఫుండయి న న్న పారదుఃఖ, 

ముల కరీనునిగాం జేయును. ఈ కార్యము మిగుల నపాయకర మైనది, 

కావున జాగ రూకుండనై వని నడువ వలయును, రమాబాయి మందిరమునకు 

వచ్చుచు బోవుచుండెడిది కనుణ. ఆశమలచే నా కార్యమును రవాస్యము7గా 

చెజ వేర్చుకోనవలయు. నా పేరువినంగానే నివ్వుద్రోక్కి నకోంతివలె మీడిసివడు 

నట్టి కమలనే నా కార్య మెట్లు నెజు వేర్చుకోంగలను! ఇందులకు ముందుగా 

నామెయమ్యగ్యవాంబు సం పాదించుకొనవలయు. ““సామమున నెల్లవనులును 

చరవింజెందు అని వండిశులందురుం సొమంబున నామెయనుగ వాంబు సం. 

పాదించి యామెచే నాశార్యంబు నెజ వేర్చుళొనలేకపోదునా ? అని యిట్లు 

చలువిధంబుల' జింతించుచు. దనమండిరంబునకుం బోయి యప్ప్నటినుండియంం 

చునోవారవస్తువుల సంపాదించి కమలగ్భవాంబునకుం బంపుచుండు. ఇట్లు 
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కొంత కాలమైనకిమట నొకనా(డు తౌను గమలను దగ్నింవబో యొను. అంత. 

గమల మాధవసీంగొసంగిన వస్తువుల కమితానంద మందుట వేం గాంబోలు. 

దొంటియట్ల మాధవుని. సోవముతోం జూడక కరుణావీవతణంబులచేం జూడ 

సాగాను. అందులకు సాధవుండు రమాబభాయిని బెండ్లాడినట్టు నంతసీంచెను, 

ఆంత. గమల యెతసిం గుళలమడిగి నీవచ్చిన కార్య మేమని యనగ నతంద 

చితునవ్వునవ్వు చు ఏమియు లేదు. నీదర్శనంబు వేసికొనవచ్చితినని చెప్పి యానాం 

డేమియు: జెప్పక తలిరిగపోయె. ఇట్టు మాధవసిం గుదటా* స్తమయంబులం బ్రతి 

దినమున గమలాసందర్శన మాచరించుచు నువవోరంబు లగీంచుచు నామె 

యన్నుగృనామును నంపాగించె, అంత నొకనాండు కమల దన్ను. జూడవచ్చిశ 

మాధవుని గిట్టు సంఖాషీం చెను, 

క,_రాజకుమారా! నీవు మాయింటి కనవరతము వచ్చుచున్నావు. కని 

కారణం బిటుంగ (బాలకున్నా ను. 

తూ.నీసందర్శ్భనలాభంజున౭ దనివి వెందకుంగుటరయే? 

క,-_అట్టు గాదు. నీమనోరథం బేదియో తెలియంజెప్పు, 

మా.నామనోరభంబు నీకుమా తను తెలియదా? 

క... రమాబాయిని వగించుటవిషయ మా? 

మొ.---(మోము సంచుకొని అవును, 

క,.ఆది దుర్చట కార్యను, నేచెట్ల్టు ఘటన వేయం గలను 

మా,---ఘటన చేయు టై నీవేమియం6 బాటువడ నక్క_ లేద. 

శ. ఎ-మంమి చేయవలయం? 

మా, నేనిచ్చునట్టియు త్తరంజుల నామెకిచ్చి యామె యేమివెవ్వనో నాక 

'జలుపుచుండవలయుం, 

కఎఅట్టయిన నీకార్యము నిరొాటంకముగా. జేయుదును. 

మా... ఈవృ త్తాంతము మెఅవ్యణికినిం జెలియనీ రాదు. 

కే శ్ హ్మకెనను చలియసీయను, 

మా,_ఇకయె నాకోరిక పు తిరిగి నీదర్శ్ననంబున కరుచెంచెద అని చెప్పి 

యత్యం తానందముతోో( దనయింటి కేీేశెను, 

ఖీ 



-శు( ముప్పదియొకటవ ప కిరణము, ఈ 

"మొదట రాజకుమారులు బదనూరునకు వచ్చి రాయలదర్శన మాచరించి 

యతనికుమారిక చేసిన వృతిజ్ఞ తెలిసికొని మాతరము కదని పోవుచువచ్చిరి. 

కాని జయ మల్లుని జంపినపిమటం దారాదాోచుని బెండ్లాడ ఇెంచి యొక 

రాజపు త్తుండును రాలేదు. ఇంతియకాక రాయలు మవోకోపియనియ్యు 

నేమాత తపు విరుద్ధభాషణము లాజిననము యమని ళాంతమునకు బంపుననియుం, 

బ్రాణమలవై యాశళయళ్న వారు వారిం జాడం'సాడందనిముం నొక పథ 

పున. అందుల దమ ప్రాణాంబుల కానవ తారాబాయిని బెండ్లాడం 

దలంవనేలేదు. ఒకవేళ, దలంచినను దనుమానసంబుల మట్టి పెట్టు దుండిశే 

కాని యాకలంపునకు వశ్తుత్రి బదవనూ”కం బోలేదు ఆందుచే నూరధానులం 

తనకుమా9క ప పృతిన చనెజ వేర్చుభూ పతికుమారుండు లభించుట దుర్గ్హభంబని 

తలంచుచు హం వన వృథ్వీరా జట్టిఫామర్ధ సముగలవా( డని తనమనంబున 

నున్నది కాని జయమల్లు వ్రాసిన యం త్రరంబురు ఒకా చిన ప్పటినుం శేయం దన 

కూతు ఇన్నిహితవాక్య ంబుబు చెప్పి చం చికూగ్తమునంద: బ్ర, వేశ పెట్టుచు 

న్నను రాయలవ్భాదయము  మందచిమార్గంబురం బడక వృథ్వ రాజు తమకు 

శత్ఫువనియె భావించుచుండెను. తన తం సై; యొన్దకొక యు త్తరంబు వచ్చిన 

దనియు నందుచే: బృథ్వ రాజునుహార్చి “సరుద్ధాఖిప్రాయంబుదయించిన దని 

యు నామె నుంలేనియంం నెటుంగదు. కకం బృఫ్వీరాజుం గూర్చి 

దురభి ప్రాయంబున్న దని తెలిసినచో: చికృఛ క్రింబట్రిం బృథ్వీరాజునందుం 

దనకున్నప్రేమమున మరల నాకర్షించుకొని యుందుచేమో ! ? అట్టు తెలియిక 

పోపుట చేం బృథ్వీరాదా చే స3తేతము వాదయకమలంబున ధ్యానించుచు 

చాకనిరాకశై (బరీమీంచు చుండెను. ఆమె దేవాము సూత ము బవనూరునం 

దిరుగుచున్నది అ మానస మెల్టప్వుడు పృథ్వీ రొజు ననుసరించియే వర్తించు 

చుండె,. మానసంబులేనిచో నిం ద్రి యంబులు నిరర్థక ంబులని తంజత జెలి 

సినవిషయమే కదా? అందువలన నామెచెవులు శబ్దంబులు గృహింపమానెను, 

నే క్రమాలు వస్తువును జాడే లేదు, నావన్తు వేది యో 'తెంసికొన లేకుం డెన్కు 
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రాయలు పిలిచినప్పుడు మా శ్ ము పలికి యతండడిగిన ప్రశ్నల కుత్తరంబు 

లిచ్చుచుండును. అంతకు. దప్ప నొరులతో మాటాడదు. ఒకరు చెప్పినది 
వినలేదు. ఇతరులు తన్నేై2న నడిగినచో దానికి వివరీత సృత్యు త్రరము 

లిచ్చుటయే కాని సదు త్తరము లిచ్చుట గానరాదు. పెశ్కేల ! ఆమెవర్తన 

యొకయున్యత్తునిపర్రనమును బోలియుండెను. అంత గొకనాం డామె తనలొ 

దానిట్లు చింలింవదొడ, ఈమధ్య వచ్చిన యం శ్రరయుంబట్టి యోగంవ 

నారాజనందనునకు నాపె న పార్మప్రేమమున్నట్లు తెలయవచ్చుచున్నది. నార 

చించిన వద్యముల కమి తానందము నొందితినని (వ్రాసీయున్నాండు. శీళు కాల 

ములోనే వచ్చి దర్శనమి చ్చెదనని వెప్పియున్నాందా. మలకీయు నాషప్రలతిజ్ఞ నవ 

లీల నెజ వేర్చి నన్ను. జెండ్లా డెదనని వ్రాసియున్నా (డు, నేటికిని రాలేదు. 

ఆరాజనందనుం డెవ్వువు వచ్చునో! ఎవ్వడు నాకోర్కి. సఫలము చేయునో! 

నాకన్ను లాతని సౌందర్యముం జూచి యొప్టుడు తృ ప్తి చెందునో ! అని వలు 

చెరంగులం జింతించుచుండ నొకనవారీతోనొక కొందు మనుష్యులు వచ్చి 

వారి యింటిముందు నినిచిరి. ఆంత నొకమనుష్యుండు లోనికింబోయి యచ్చటం 

సంచరించుచున్న యొక దాసిచేతి కొకయు త్రరమిచ్చి తారాబాయి కిమ"ెను. 

అంత నాయూడుపుక తె యాయంంత్తరమును గొనిపోయి యాలోచన నము 

[ 0భల ముని.గి యున్న ఠాగాబాయి కిచ్చెను. ఆంత నామె దాసి 

జదువుకొని యమితానందంబు చెంది వెంటనే తండ్రియొద్దకు బోయి 

భూయు త్రరమియ నందుకొని యిట్లు బదివెను. 

“ఓనుందరాంగీ ! మిమిచ్చటనోండి గొనిపోవ దామోదరుం డచేక 

మాయో పాయంబులుం బన్నుచున్నట్లు వినియున్నాను. నేను తోధానగరంబు 

నకుంబోయి శ్ళత్కువులతో యంంద్ధము చేయంచున్నపుడు మాయో పొయంబున 

మిములం గొనిపోవు నేమోయని భయవడుచున్నాను. కావున వీరితో బయ 

లువెడలి కమలమియర్ కోటకు రావలెను. ఈకోటను '్లేదించుట శ్మతు వుల 

కసాధ్యము, మీరు సురక్షీతము7గా నిటనుండినచో చే నవలీలబోయి నీ వ్ర తిజ్ఞె 

నెరవేర్చి రశాంగలను. చేను స్వయముగా మిమ్ల్తులం జూడ వచ్చెదనని క 

వ్రాసితిని. కాని తో ధానగరవిజయము ౩ వ్రయల్నించుచుందుటచే రాలేకపో 

లిని, అందులకు మారన్యధాతలంవశ యిీారా్రి పయనం బై యొరులకు చెగియ, 
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కుండ నీదుర్లంబునకు రావలయు. ఆనుమానింపంబనిలేదు! మారిట నురట్నీత 

ముగాంజేరనచో నన్ని కాగ్యంబులు చక్క బడిన వనియె నముము ఆని చదివి 
వృథ్వీరాజు చేవ్రాలుతో నున్నయాయం త్తరంబును జక్క-ంగ విమర్శించి 
జూచి తనకూంతుతో నిట్లు ప్రనంగించె, 

రా.----కుమారీ! నీయభి ప్రాయ మేమి 

తా. చిన్న దానను నాశేమి తెలియును? పెద్దలు మానె చెస్టు:డు, 

రా...నా యభిప్రాయంబు నీకిష్ట మయినచో 6 గమలమియర్ కోటకు. బోవు 

టుచితము గా6( హోంచదుం 

తా. ( తెల తెలంబోయి) నాయనా? ఏమి యు సెలవిచ్చుచున్నారు? 
య 0౧ ఇవ, 

వది స్ట ఖా . కాస రా, క్వ రాజు మనకు శ త్ఫుకోటిళోనివాయడు. కానున నతనియొద్దకుం 

తొ. (కనళ్యో ఆకటా! మాతం గారి నోటినుండి యిట్రిమాటలం వెలువడు 

చున్న వేమి? (వ కాళము శా జనకా!  మొదటిశుంజియంం నాతని 

యపారైప్రేన నం జూచుచున్న మిరు చే-డీవిధముగ చేల మాటాడు 

చున్నారో తెలియకున్నది. 

రా.--- మొదట మంచివాడని భావించి యట్టు గ్రైమతోం జూదితిని. 

తా....ఇప్వువో? 

రా.జఅత ౦డు దుమ్వండని తెలియవచ్చినది. 

లతొ.ఎటు తెరియవచినడి?ి ఎవంళి నం జెపీినారా ? లేక రత సింగుపెం. 

గలగాంచినట్లు కలగాంచినారాొ? 

రా.---శలగనుటకాదు. ఒరులు చెప్పినారు. 

శా. ''చెప్పుడుమాళ౯ాలు చ” పన్నసా మెక తమకు దెః సిమ్ యంన్న ది. 
$8 py హు i చ p (6 9 రా. ఎవ్వరో బృథ్వీరాజ్నువె ?ట్టక చెప్పినారని యందువా?! నీమి! 

ఈ. నిస్ఫం దేవాము గా. 

రా.ఎ-మనహీరతులే మనళొక్రయంం త్తరము వ్రాసినారు. 

ఆా....పృ్పథ్వీరాజూ మనకు శత్రువని వ్రాసినచో నాయుక్తరము తప్పక 

యహితులు వాసినజేకాని హీతులు వాసినది కాదు. హితు అెనవారటు 
శ్ శ్ రూలు య 

వా యరు. 
టో 
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రా. పృథ్వీ రాజునం దున్న వలీ యామాటల నాడించుచున్న దా? లేక 

నీచే యాలోచించి వల్కు_.చున్నావా? 

తా. చేచే చక్కంగా నాలోచించి పల్కు_.చున్నాను, వలపు గిలపు నావే 

ననిపీంవలేదు, 

రా._--అట్టంయినచో మనకు శతువగు పృథ్వీ రాజును హీతుడని చప్పెద వే. 

అతండు హితుండని యెట్లు స్పిరవణువగ ౬వు! 

ఈొ.పోనిండు. శ తు వని మారెట్లో సిదవటువ: ౫ రో! చెముడు 

రాంజాాఇకిసో సీయం క్రరమే స్టిరవ యిచును. (అని తనప్టోఎలో దాచియుం 

చిన యు వరమును దీసియిచ్చు ౪. .) 

తొ, (అందుకొని చిని ఈయు త్ర్ మెవ్వరు వ్రాసినారు! 

రా. మనపహీతమను గోరుచున్నమి తుండు. 

తా, కాదుకాదు. మన యహీకమును గోరుచున్న యమి త్కుుండని కలం చెద. 

రా... నీమట్సందుపు! దీనిని నమృవ'? 

తా. నము టకు వ్రాసీనవారి చవ్రాలేది? 

తాన... వ్రాలు మరచి యుండవచ్చును. అంతమాత నున నమక పోవుటయే? 

శా. we వానిని నమ్హశు "డదు. ఆంత యు త్ర! ము వ్రూసీనవారు జ వ్రాలు 

టా. 

రా..--మజఆచుట 5 ౩. వృధ్విరాజావలనిఫ యమునే వానినాలే మో! 

ఆ... అందుచేతనే మానినారో? లేక వ్రాసిన వారు వగవారగుటవే వారి 

చవ్యాలున్న చో శృత్ఫువులు వాసినది గా భా”ం౦చి మనము నమ్మమని 

మానినారో? 

రా మనము నమక పోయిన వారికి నవ్ష మేమి? 

తౌ... మనము పృధ్వీ రాజు సవహాయమునః దోథాను గెలిచి యందు మనము 

నుఖముగనుందుటయ్ నష్ట్రము. ఈయు క్రగను మనము నమ్మి పృథ్వీ 

రాజాను శత్రువుగా భావింతువ నియ, నంఏ.వంన నతని న్నేవాము 

వేయక యం౦దుము కాన రేధాపురము చెప్పటికి వశము చేసికే 

"లేక విచారము నందుచుండు మనియు వాగ యభిప్రాయము, మం౭రీయం 

దుష్టులు సజ్జనులు దుణఖముల పొలగుట నే కనులవండువుగం జూచు 
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చుందురు. కావున వృథ్వీరాజునకు మనకు భేదముగలిగింద నిట్లు 

రా.._వృథ్వీరాజూ మనపైం చ్రే మగలిగినవాండే మైనచో నొకమారెనను 
జూడరాలే జేమి? 

ఈ... కార్యాంకరాస క్షుండగుట చే తీరుగడలేక  రాకపోయిన. బోవచ్చు. 

అంతమా తముచే శతు. డనిభావించుట యుచితమా ? 

రా._పోనిము; పృథ్వీరాజు చుమ్టుండే కానిచో నాండు మననూనం దవనము 

నుండి నచ్చుచున్న వ్వుడు శిలావర ను గురియించి మనలను హింసించి 

ని ఏ బగా త్కారము7ా. గానిపో జీల? 

తొ,..శివ! శివ! ఎంతమాటవింటిని. నాందు వృథ్వీరాజు నన్ను రక్నీంచెనా? 

లేళ బలా త్కారముగా:. గొనిపోయెనా? అక్కటా! యువకారము 

నకుంబోంయిన నపశారనువచ్చుననుమాట వ్యర్థమగునా! 

రా.---నాండు వృథ్వగ"జు నిన్ను క్షించినాండా? 

తా. (తనకో అక్కటా! నాజనందను. డీయు తరము నొరులకుం జావ 

వు ని చెళి స్పియుం న్నా (దు, కాని చే: డీయం త రమును నాజనకున కొసం 

౫నిచో నాకని నంపియము పౌయదు. "కావున వృథ్వరాజిచ్చిన 

యం త్తఎను మూపు ను, వృథ్వ రాజు కోకించినచో త్సమంపుమని 

"వేండికెందును. Ss కాశము 7) ఆవును, పృథ్వి రాజు రజ్షీ౦చెను, 

మాకు నన్ముకములేనిచో నీయు త్తరము చదువుంసు (ఆని యుత్తరము 

చేతికిచ్చును) 

రా, (ఆ ము శ్రరమంకికొని యిట్లుచది వెను సుందరీ! మేము నీకువ కారుల 
మైన గ్రహింపక మమల దుస్ఫృవావాక్యంబుల పాలు చేయుచు నా ను. 

క్ ముహు. సోపింపము. నిన్ను మేము Neo 

బలాత్మారముం నో? చున్నామని తలంచిలిపి, కాని యట్లు 

కాదు. దామోదరసింగు వంవినభిల్లులు నిన్ను బా త్కారముగాం 

నొనిపోవుచుండ వాలను జంవీ నిన్ను విడిశించిగిమి. నీవు ఛయముచే 

మూర్చిత్మవై యంండి యెవ్వరు నిన్ను సొనిపోయి.నారో యొటు (గక 

నీమూర్భ చేజునప్పటికి మేము నీకన్నులయెదుటనుండుట చే మచమే దొం 
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గలం7గా దలంచిలివి. చా మోదరసీంగ చయత్నించిన శఇంను కార్య 

ములను చెటీది యిరువురను రక్నీంవం గలిగి తిమి. కృతార్థులమయితిమి. 

అని పృధ్వీ రాజు చేవ్రాలుతోనున్న చమూయం త్తరముం జదివి యత్యం 

తాశ్చర్యము నొంది తారంజూచి. 

రఠా._కుమారీ! ఇంతకు బూర్యము నాకీయు తరమేల చూవలేదు? 

ఆా......ఆ రాజనందనుండు చూవపవద్దని చెప్పనా డు. కని యిష్వుడు మోూమాన 

సంబుననున్న దురిఖీప్రాయంబును దక్చోంవనంచి చూవితిని. 

రా.---వారిచే రక్షీింవంబడిన 0డవవాలెవ్వరు? 

తా. (కనల్ళో అతని యుదంతము తెలియికుండు నిమిత్తమే యాయంంత్త 

రం౦బుల. జణావపద్దని చె్చ యుంసు కావున నిపు డతనింగూ గి 

చెప్పుట యుక్తముకాదు. (వ కాశముగ్యా నాకు దెలియ లేదు, 

రా, (నంక సముతోవృడ్వరాజు హితుండని నీవు we శెప్పంగలవా? 

తొ, _ముచ్చిముమాటేకి నా రాజనందనుండు మనకు హితుండని చెప్పగలను. 

రా... అట్రయిన సీయిభిప్రాయ మేమి! 

తా. _మోయభి ప్రాయ మేంయో యిదే. 

రా. మొదటి యు త్తరముంబట్రి వృథ్వ రాజు శత్రువని భావించితిం గాని 

నీవు చూపిన మంం త్తరముంబటై హితుండని తెంసికొంటిని, ఇప్పుడు కనుల 

మియర్కోటకుంపోవుటయె యుచికమని తోచుచున్నది. 

తా. (సంతోషముతో అదియే యూ కము, 

అని యిట్లు ఐవ-రొండొరులు సంఫొాష్షించుళొని రాత్రి వాలదఆ కతి 

మించిన తరువాత నొరులకు. చెలియకుండ నావచ్చినవారితోం గలిసి కమ. 

లమియరుకోటకు పోయిరి, 



ఇతర ముప్పది రెండవ్యపుక రణము. థతా- 

“రాజకుమారా ! నీవువ్యాసిన యం త్తరంబును శిరసావహించి తీసికొ 

న్నాను. దానిని దుదదా(క చదువుళొసి యమి తొనందభ్ రితురాలనయితి. వెనుక 

సీ నన్ను భ వానీమండినమున కు. గొనిపోయిననాండు సీపు చెప్పిన పిత వాక్యం 

బులు వినక నిందించినందుల కివ్వుడు డెందమున విచారించుచున్నాను. దురా 

త్తుండయి దామోదరుడు చలము పహించియున్నా (డు. నన్ను గొనిపోయి 

మహమ దీయునకు? బెం్యాచేయున(టకీ రాజపుత్తుండయి యుండియు ెట్రిదు 

వ్వమార్గేమును డ్ స క్కు.చున్నా (డో చూడుము, నాకొక మవామ్మ దీయుని దివా 
ల తానొక రాజపుత్రుండే కాండట, అట్లాదు రాళ్ళుడు దృఢ 

(రం చేసినాడు. నేనూరకుండక మహో క్రోధంబు వహించి త ప జం 

కక నాకంఠమున జీవములుండ రాజపు త్రునిందక్క దురకను బెండ్లాడను, 

అట్లు చేసినచో రాజవంశమునందు( బుట్రిన దానం గానని వ్ర ప తినవట్టిలి. కాని 

నావతిజ్ఞ నెట్లు వెజ వేర్చికొందునో తెరియదు. మొదట “రళ్నఫింసేను వరిం 

చిలి కాని చేనెంత కాలము వేచియున్న నతండు వచ్చుజాడ కానరా లేదు. 

కాన నే నింక రత్నసింగుపయి యాశవదలుకొన్నాను. ప్ రాసిన విధంబునం 

దురకను బెండ్లాడుటకం కే నెంత నీచయు;డయినను రాజపు శని 'బెండ్రియా 

డుట యం త్రమముక దా? ఓ నాయందు దయయుంచి వెనుక నాడిన నిందా 

చాక్యములెద: డలంపక నన్ను జేవట్రి యాదామె+దరుబారి మండి త ప్పింపుము. 
చామోదరు నాజ్జనే రాజభటులు సర్వదా జాగఠరూకులయి కావరియు 

న్నారు. వారల కన్ను బ్రామివచ్చుట నీకు మిగుల. గష్ట్రము. కావున స్రాతి 

యందు ని దించిన తరువాత నొరులకుం చెలియకుండ నాభ సనముయొక్క. 

వపళ్చిమభాగమునకు రము. నేనాకత్రాదు. వేసి యం చెద. దానివెంబడి నాసొ 

ధంబు( బ్రవేశింవవచ్చు. అష క వ్య మూహించి తా వలయు తప్సీ౦9 

చుకొని యొకసురక్నీతస్లలమునకు బోదము. నీవు కప్పక రావలయు, రాజ 
పుత్తుండవయిన సీక్రు రాజపుత శీ” "రవము కాపాడుట యుచితకృత్య 

ముక్దా? ఇంతకం శక వ్రాయునది లేదు” అని రమాబాయి వే వ్రాలుతో నున్న, 
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యూయం తరమును జనువుకొని నంతోషసాగరంబున మునింగి యాయు త్తర 

మును నొనివచ్చిన కమలకు బహుమానంబు లొనంగి, కమలనుబంచ్చి నాడు 

తన కార్యంబు చెజవేజుట నిశ్చయమని తలంచి యిఫనుకొనియె. “కరీ! 

దురాత్తా! చామోదరా ! నీవు నాకార్యము జజ వేర్పనిచో నుండిపోవునా? 

నీళయి యెన్నికష్టము లనుభవించితి, ఎన్ని పావ కార్యంబు లాచరించితి! నీయా 

జ్ఞ శిరసావహించి నీ వానాండు నాచే వ్రాయించిన యం. త్రరమావయి రత్నసింగు 

వ వ్రాలు 'చేయింవ వేం బూనికొంటినికాని యట్టి సాహస కార్య మునకు మణీ 

యొకందు పూనుకొనునా? ఆరక సింగు తొందరగా జా) గ్యములు చక్క_ం బె 

టా నుచున్న సమయము వేది రాజకీ యవ్యవవోగపుబ శ్రి తి కలలో సీయం త్తరంబు 

చేస్న యశని క్రీయం తరపు సంగతి తెలియకుండ. వేసి చే చే వ్రాలుచేయించితి. 

మ నాయందున్న నమ్మక ము చేతను, తొందరవనులుండుట బే 

తను, నాకాగికముల చదువకుండం జే వ్రాలు చేయుట చే నాయాటలు సాగిన 

వికాని లేనిచో శాజీవితాశ విడిచికోవలసీనడే కదా? మ౭ణి మలు నీవానాండు 

తోథాఫురంబుం బి వేశించునాండు నాసాయముండం బట్టి కార్యము దీర్చు 

కోం౫ల్రిగిగివి. కానిచో మాళవరాజావలె నవమానంబుచెంది వచ్చిన బ్రోవ 

బట్టి మాళవకుం బోవలనసినడేకదా? ఆదినంబున: బశ్చినుద్వారంబునొద్ద 

ఛటుబు లేకుండజేయుటలోను శదాంతంబు వ, వేళించుట కొకక వాటమ 

యిన భేవంవ నవనరములేకుండం Sos నాపడినకష్ట్యము భగవంతు 

నికి చెలియు. ఇట్లు నీ కనేకవిధములం పోమువడి సీ కార్యములు దీస్చననాకు 

రమాబాయిని: బెంగిచేయుటకు బదులుగా నామె నొకతురక క్రీవలయునని 

పృయలత్నిందితివిగదా! నీకుటిలబుదియ్ వెలువడినది కాని యంకకన్న నీపు 

చనెడిచేమ్ ? నా కార్యంబవలీల నిజ వేజంగలందు. సీస నాకెంతో 

కంశ్రుండవని చలు నా కార్భములందీర్న సవర్థుండవనియంుం ఇంతో నమకమూని 

నామనోరధంబు తెలువ(ం7గ౧ మొదట జేసి దనని చెప్పి తుదకొక 'మువామదీ 

యునికిః గట్ట నెంతు వా!” అని యిట్లు దా మోదరుని నిందించుచుం దన కార్యంబు 

నాటంక వజుచుచున్న నూర్యుంజూచి “అకటా! నేం డీభానునుంతుం డున్న 
స్థలమునుండి క దలుచున్న క్రై కానరాదు. ఎన్ని వర్యాయంబులు నభోమండ 

లమువంశ6 జూచిన ఇప్పటి ప్రలకబకనరిదున్న క్ గానవచ్చుచున్నా డు. ఇది 
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వజికు వేగముగా నస్తమించు నీసూర్యుండు నేం డెంత కాలము వేదియ.న్న 

న స్తమింవం జేమి? దామె+డరునివలె వీండు నాకార్యంబు నిస్బంధింవః దలం 

చుచుండెచేమా?” అని దూషించుచు సూర్యా సమయమున ను వేనియయండె, 

ఆంక సూర్ముండును మాధవసింగు నిందావాక్యములు భగంవలేకో, వొండు 

పడుచున్న నసంతావమును జూచి సహింవలేకో వడమటకొండ చాటు(జోొశ్చె. 

ఆవును మాధవుని వాదయకువారంబు మూవాంబు చే నావ్భక మయిన ట్టు 

రో దనీకుపఃరంబు లెమి రావృతంబు కాంచొచ్చె. కయ నను రమాబాయి మం 

దిరమునకు రహస్యముగా బో నెంచిన మనమాఢపవసింగున కంకటితో నిర్బంధ 

ములు తీజిలేదు. వీనికింకను నిగ్బంధములున్నపి. ఊగంతయం మాటువణంగి 

యంండవలయు. డఊరంకయుం గాశవోయినను. దనవీథిశాోనివ*₹ నను నిం 

వవలె లేనిచో? దన్మవ, వర్తనము: గని తత్త్వముగ నిపెటి దా మోగరునితోం 

శెప్పుదురన్న భయము బాధించుచుం డెను. ఇంతియకాక పురరతకభటు అెదు 

రుపడి తన ప్రవర్తన మరయుదురే మో యని భీతిలుచుండె. బట్టకు. వలు 

సందియములు పెట్టుకొని విచాగించుచుండ ry చాలథాగ తిక మించు 

చుండె, ఆశని నిర్భంగము నొక్కొ_కటి తొలంగుచుందె. గనఫీగి వా” కాక, 

యూరిలోనున్న తక్కిన ఏథులవారుగూడ శయనించిరి. అవ్వవు పు*రక్షీత 

ఛటుల యదరింపులు తప్ప మజియొక్క. శబ్దమేదిరుం వినరాలేదు. ఆంత 

మాధఫుండడియె తగన సమయమని యోభించి యా కాలమునకు" దగిన వేషము 

ధరించి భ యంకరమగు ఖడ్డమొకటంగొని దాని నెవవైనం జూచినవో నను 

మానింతురని యొక చేతిక జ్రలో నిమిడ్ని యొరులకు: చెలియకుండం బోశ చుం 

డెను. తాశాచీంకటిలోంబడి యశతిరయంబునః బోవుచున్న ప్పుడు చూడక 

మార్తమధ్యమందు శయనించియున్న యొుశకుక్క_.మింద వాని కాలువడెను, 

ఆంతే నాముదుసలికుక యూరకుండక మొటుగుచు: బరువెర్తి కొంతదూ 

రముపోయి వెనుక తిరిగియూాచి తనవెంట నొరులెవ్వరును రాలేదని నిశ్చయించి 

ఛ్రయంకరమయిన గొంతుకతో మొజుగనారంభించెను. ఆధ్వనిచే నా సమివ 

మందున్న వారందజిను మేల్క-నిగి, ఘోరమయిన పోరాటంబులం వైన ఛయ 

వడని మనమాధవుం డాకుక్క. మొజీగినప్పు డపారభయము నొందసాగను, 

ఆభయమునకు.: శ్ర ధాన కారణము కుక్క కాదు. అచ్చటివారిని "మేలుకొలం 
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పువట్టి దానిధ్యని యని గ్ర హీించపలసీనది.  ఆభయనునకు నావీథివారిమా 

టలు తోడువడి మణింత వృద్ధిపాందిం చె, అయినను వానిపాదములు మాత్రను 

నిలువక వాని మోసీళొని పోపుచుం డెను, ఆసమయంబున నా మేల్కనిన వారిలో 

నొకండు మనుమ్యుం డొకండు పోవుచున్నా (డని భానించి “ఆపోయొడివా 

శవ్వ”రని యడిగెను, అది మాధవుండువిని తానప్పుడు వృత్యు త్తరమానిచో 

దస్కరునిగా భావించి కన్ను వెంబడించి తన కార్యంబునశే కాక తన ప్రాణం 

బునకుం. గూడం జేటు మూడింవశ మానని యోబజించి '' చేశా! పురరతశ 

భటు(డీ'నని సృత్యు త్తరమిచ్చె, ఆవివిని యామాన.) డు మాటుమాటాడక 

పోయి నిదించెను ఆంత మాధవుడు తనయు పొయము పలించినందుల కమి 

తానందంబు నొంది సందుగొందులుదాంటి పోయిపోయి కమాబాయి సాధ 

మును సమోీపిం చెను. ఆసౌధమునకుం బురోభాగంబున శాజబంధువుల గవాం 

బులును, రెండు ప్రక్కల మఆీకొందలి గృవాంబులును గలవు. కాని, దానికి 

చాలవవైపునం బెద్దదటాకము, తటాక సౌధంబులకు నడుమ కొన్ని వృతం 

బులు ముండ పొాదలుగలు ఆదిక్కునుండి సౌధముం జొౌచ్చుట యెట్టివారిక్ర 

యిన నసాధ్య ము, అందుచే దామోదరుండుంచిన కావలి ఛటులందయి ము0 

దువైపునే కాచికొనియుండిరి. ఆమేడ వెనుకటిభాగమున: జెట్లు క్రికిఠారిని 

యంంండుట వే. జొరశక్యము కాకుం డె, ఇట్లు చెట్లచే దుర్హమమయియుందుట 

చేతను, మేడయిత్తు ముప్పది గజములకం గు నధికముగానుండుట చేతను, 

సోపానవం క్రి "లేకపోవుటచేతను, నాతట్టునుండి మనుష్యులు వత్తురన్న సంది 

యము లేకపోవుటచే నొకమారయిన నావ్రక్కకుంబోయి. చూడనవసరము 

"లేనందున నాప్రక్క- నిర్థానుషమయి మిగుల ఫోయము గొలుపుఛుండె, ఆ వైఫు 

నోడకుం దటాకముల మీందనుండి చల్లని గాలి వచ్చునిమి త్రము ద్వార మొక 

జఉయుంండె. రమాబాయి యాప్రక్కనుండియే వచ్చి తా వేసిన తౌటివలనం 

చెక్కి యాద్వారమువలన లోవల6 శ్ర వేళించి తన్ను గొనిపౌమని మాధ 

వున కు త్రరమంపినది. మాధవుండు రమాబాయియందున్న యఖిలావ తనకు 

చోడుబంటయి నడిపింవ నిర్భయంబు గా నావెట్టలోనికిం బి, వేళించి యాద్వా 

రమునొద్దికి: బోయెను. ఆమాధవుండుచిర కాలమా పురంబుననుండిన వాడును, 

చెట్టి రవాస్యమార్లములనైన చెలీంగిన వాడును 7న నట్టి గానతమం౦బులో నట్టి 
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దుర్గమ స్థలంబున కొంటింగాం బోంగలిె”ానుగాని మజకియొ కండయినచో. బోయి 

యుండ లేడు. మూధవుండయినను తనకు రమాబాయి యందున్న యభిలావ 

యనుభటుండు తోడుచూవక యున్న నొంటిగాబోవుటకు భయవడునని 

యూాహింపవలసి యున్న ది. ఎట్టయిన నేమి? మాఫఫం డాస్గలంబు చేరునవ్న 

టికి మేడ పైనుండి యొక తాడు వ్రేలాడుచుం డెను. ఆమేడమోంద దివములు 

'వెలుగుచుండెను. ఆదీవపు వెలుతురున నొకకాంతాలలామ కనిపించె. అవ్వు 

జామాధవుం డాకాంతను రమాబెాయిని7గా గ్మపాంచి తానువచ్చిన నంగలి 

తెలియుటకయి యూాతాటిని బట్టి కదల్చెను. ఆకదలుట చూచి రమాబాయి 

మాధపులిరాక (గృహించి ఒమ్మని వేసన్న చేసెను. మాధసుం డామెకు గనంబడ 

లేదు కాని రమాభాయి యతనిక్రి. గానవచ్చుచుం డెను. అందు రమాభాయి 

చేసిన చేసన్న. గనిపెట్టి తాంగొనివచ్చిన ధాయుసమును "మొలకుంగ ట్రి యా 

త్రాటిని బట్టికాని వెశక్యనారంభిం చెను ఈమాధ ఫం డప్వుడప్పుడు తటస్టిం 

దిన యంది ములతదు( ద్రాళ్లమూలమున శతు" ల కోటనోడ లెగంబ్రాశిన 

వాండగుటం బట్టి యధి కాయాసము లేకయే యెగద్రాకుచుం దన కార్యము 

సాధిం చుకొనుట నిక్క_ం౦బని భావించియుండెను. 

వుం 

అరె ముప్పదిమూండవప్రకరణము. ఉళయా- 

చేను మొదట వ్రాసిన యు త్తరవున కాతారాబాయి యమితానంద 

"మొందిన ట్లావి, కావావాకుండె చెప్పియంన్నా డు. ఆది వ్రాసీ బాలకాలము 

కావచ్చినది. తరువాత దీనిని దారాబాయికి. బంపుమని మాతమృండు జయ 

మల్టుని కొకయుం త్తరము చ్రాసీయిబ్బితి, ఆది యూమెకు. తేశనో లేదో తెలి 

యదు. ఈమధ్య చేనంపిన మనుమ్యుం డివ్పటికిని రాలేదు. "ఇప్పటికి శెండుదిన 

ముల శ్రీందటచే రావలసీనది. ఇంత విలంబమగుటకుం గతంబేమియో యని 

మనంబు మిగుల విచారముచెందుచున్నది. సదాశివుని సందర్శించి చాలకాల 

మాయె. ఆకని దర్శనమెప్పుడు లభించునోయని యిట్టు వృథ్వీరాజు తారా 

బాయిని సదాశివుని మాటిమాటికి, దలంచుకొనుచున్న నవయంబున నొక 
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భటుండు మెల్లననే తెంచి నమస్కరించి నిలిచెను. అంత. బృథ్వీరాజాూ పురు 

మనీ బదనూరికిం దచానంపనవానిని గా గ్రహించి వానితోనిట్లు సంభాషింవం 

బొడం, 

వృ.---ఏమి! తెలపోపుచున్నాస:? నీయుందంత మేమి? 

భ..___ దేవా! తమసెలబ చొప్పున బదనూంకి.బోతిని. 

వృ.---తారాబెయిని రాయలను( జూచినావా? 

భ. లేదు. వారాగ్రామంబున లేరు, 

వృ. , జజ ముఆకీ యొ దృటికిః బి ఏయి నారు? 

భ.---తమగంపిన యు త్తరముచొవ్వున వా రీకమలమియరుకోటశే యే తెంచి 

నారంట. 

వృ. అయ్యయో! చేనిచ్నటకురమ ని యు త్తరము వాయలే లే చే! 

ఖ...-- తా మొ యుత్తరమే ౪ కొారుండం సంత మనుమ్యులంగూడ6౬ బంకి 

నారంట. 

వృ.---అకటా | నేమనుష్యులః బం?.నానా ! ఇదియెంతయంం మోసముగా 

నున్న దే! అచ్చటివారిని జక్క_6గానటిెగి 'తెంసిళొన్నా వా! లేదా? 1 

భ,._అందులశే యింత విలంబమాయొను, 

అంత. పృధ్వీ రాజా వానింబంపి తనలోనిట్లు విణారింవం దొడం గాము. 

అయ్యయో! యొంతపని జరిగినది, ఇది దా మోదరుని కృత్యము. మజియొకరిది 

కాదు. పెద్దపులివాత బడెనట్లు వారాశ తుల ఛభారింబడంగా నాం జానదచానిఫండు 

తప్పించినాండు. ఇట్లు వారలు సురత్నీతులయియంన్నా రని తలంచుచుండ.7 

మరల వారు శఠ్వువులచేతిలో నే చిక్కినారు. కర! దురాత్తా! దామోదరా! వీ 

"వెంత కుటిలుండవురా? నిన్నే మిచేసినను బావముండునా! ఓకీ! రాజపుత్రాధమాక 

వారల శెన్ని యాపదలను బెట్టుచున్నావురా? యమ నిశాంతమునకు (బోయిన 

గాని వారలకుసుఖింబుగలుగదు, స్వచ స ముగురాజపు క్ర వంశంబులక ౦కక ళం కంబు 

'తెచ్చుచున్నావురా? నినుం జంపినచోం దారాబభాయికి రాయలకు గాకుండ 

లోకమున కంకటికి సౌఖ్యము గలిగించినవాండన య్యెద, ఓదురాత్రా! కీనూయా 

చాతుర్భమున 330 కయు నక్కజవశు చున్నాను, నిన్ను మించిన మాయావు లిక 
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లోోకంబుననుండరని నిక్కు ముగ వక. ణింవంగలను. ఓనదాశివా!కీ సీవానా. 

డెంరో శ మవడి బుద్ధి చాతుర్భంబు చే వారిసిదప్పించి వారిగాౌరవంబుల గాపా 

డితివి. నీవడిన శృమయంతయు వ్యాయమ శత్రువులకు. బిక్కినవారినిం 

దిరిగి విడికింపంగలుగుదు మో లేమో! తెరియకున్నది, అని యట్లు మిగుల 

వగలపాలగుచు విచారాలిశయం౦ంబున నిద్రాహారంబు. గైకొానక యొక కార్య 

మయిన సాంతముగా నెఆ వేస్పక సదాశవయోగీం దృనిమి త్రము వచియుండెను. 

అంకనొక నాడు నదాశివుండు రయంబున వీతె;చి తనకు నమస్క_గించిన 

పృధ్వీ రాజు నాశీర్ష దించి గూార్చుండి రాజకుమారునితో సిటు ఈ సంగిత ళా 

స.రాజసుత్రా! ఎంతయాజవద యు తెంచినది! 

పృ.-ఆవును. తారాబాయియు రాయలును నుగకీతులయి యంన్నా రని 

నంతసింవంగా వారల నాభీగషంతేండు మరల వివవంబుధిణో ముంచి 

నాదు, ఎవ్వరిగయినను కర్త మళుభ వింపక తీరదు. 

న. దైవము నిందింవంగూడదు, వారలను దిరిగి శ తృవుంపాలుచేయుటకు 

మనబుద్ధిహీనక ము కారణమని వక్కాణింవవలసీ మున్న ది. 

వృ. అందు మనబుద్దిహన క యేమున్నది ? 

స లేశేమి ! చేనాదినము జ రలను బదనూరికిం గాక గద్వారుదుర్తి మునకు 

గాని యిచ్చటికి. గాని గానినచ్చినచో వారలు శత్రు వులపా లగుదురా? 

ఇ౨ నాతేలివితేక్కు ప. బననూరు ప్రవేశించిన తరువాత నీవు పోయి 

వారలను స్వయముగా నొనివచ్చి; యీ దుర్ణ్తమంగు నుంచికొనకపోవుట 

సీ తెలివికక్కు_వ. 

వృ----నిశ్చయ మే, కాని యిందునవివయవుయి తారాబాయి రాయల తెలివి 

తక్కు వగూ డనున్న దని చెప్పవలసియున్నది. 

స.--ాళివ! శివ! వారలబుద్ధి మాంద్యము నుం లేనియం లేదు. 
పృ,ళే కేమి! తమకు బెక్కురుశత్రు వులున్నా రని తెలిసియు వచ్చినవారి 

నెల్టవిశ్వసించి వారివెంబడించిపోవుట తెల్ప్వితక్కు_వ కాదా ? 

స,ూవారట్లు విశ్వనించ చేలేవ. సీ చేవ్రాలుతోనున్న యు త్రరమే వారిని 

నమ్మించి కుత్తుక లు త్తరించినది. 

బృ-నాచేవ్రాలున్న యు త్తరమొరుల కెట్టు చేరినది? 

12 
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స=నీసోదరుండగు జయమల్లునివలన. 

వృ.---అక్కటా! నేనాతని విశ్వసించి బననూరికిం పంపుమనియిచ్చిన లేఖ 

శత్రు వులకిచ్చినా.డు కాంబోలును. 

స.--- అవును. నీవు జయమల్లుని విశ్వసించుట తవ్వ, 

వృ.--- ఎన్ని యో సీతి వాక్సములు పలుక సోవరు.డని కనికరించి విశ్వసించి 

చేరందీసపీలిని. 

స ఆతుచ్చుని విశ్వసించుట వలన చే మనకిన్ని చిక్కులు మరల సమకూరినవి. 

బాయదు దురాత్తుఃడయిన చా మోదరునివలన లం-చము.నగొని యతని 

దుర్శోధన కంగీకరించివచ్చి నీతోం గజటన్నేవామునేసి నీవిచ్చిన 

యు త్తరము చా మోదరుని కంకి నాడంట. వాండాయంం త్రరమును తన 

భటులకిచ్చి తారాబాయిని రాయలనునొనికం డన వారు బదనూరిక్షిం 

బోయిరోం తరమాయ: గా: దారాబాయి రాయలును నాయం త్రర 

మును నీవంపినదని తల.చి వారల వెంబడించి తోధాను చేరిరి. 

పృ----ఆ యు త్తరములోవైన కమల మియరుకోటకు రమ్మని వ్రాయలేచే | 

న,----ఆ భాగమంతయం. శత్రువులు చేర్చినారు. 

వృః---అకటా | దురాత్తుం డెంతవని చేసినాడు! ఆనీ చుని చంపి సూరధానులు 

మావంళమునకు మిక్కిలి హితము చేసీనాండు. 

సం-లమనయదృష్ట మెంత బాగున్నదో చూడు. 

వృ.----అ దేమి! 

నంఎా=వాండు పట్టిన ప తిన విన్నావా ? 

వృ. ---విన లేదు. 

స.---మాయో పాయముచే నిన్ను ( జంపుటకు జయ మల్లు వ్ర లి చేసినాండటం 

ఇృ----ఎవరియెదుట 2 

చ-ాాదొమోవర మాళవరాజులయొదుట ? 

బృ.---ఆందువలన నతనికిం గలుగులాభ మేమి ! 

చ.-=కయమల్లు నిన్నుం జంపి దామోదరుని కచ కారము చేసినచో విమట 

దొ మోదర మాళవరాదాలం మాజినకుని: జంకి జయమల్లుని రాణా7ాథి 

జేయుట కంగీకరించిరి. లాభ ముకాదా? 
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చ్చ. జ యమ ల్లెంత మోసము చే ను పచ్చినా:డు. 

పు -మోసమిదియ కాదు. నీమొంద రాయలకు. గోవ పముసచ్చట 

కయి యొక యు త్తగము వ్రాసి కా(డు. కాని తారాబాయి యది శత్రం 

వులుగ్రా సీన యు త్తరమని చెప్పి రాయలకోవమును మాన్న్చినది, 

ఇృ.--భ నవదను గ్యవాంబువలన బతికితి. లేనిచో. జత్తునుగ దా 2 

న,సరియె. భగవదను గృహము మాటశేమి? తారాబాయి వాసీనవద్యముల 

యు త్తరము సేప్రాణములం గా పొడినవని నము, 

బృ----ఎట్లు? 

సజ యమల్లు మొదట. చారాబెయిని సామాన్య స్రీ గా భావిం చెంగాని 

-నిరువమానురాలని ఫావింవలేదు. అందుచే వాందును దా మోదరుం 

డును మాళవరాజును గలిపి జయనుల్లు దా మోదరులు మోసముచేస్తి 

నిన్ను. జంపి తారాబాయిని మాళ వరాదానక్షిచ్చుటకునుు, మాళపరాజా 

తో ధాచితూరునగరంబుల వారిరువు౪కి నొనంగుటకును శవభంబుచేసి 

కొనిరి. తంలో నిన్ను జంపుటకయి జయమ వ్రిచ్చటికివచ్చి తన 

కార్యము చెజ వేర్చికొన సిద్ధము గానుండం చారాబాయి వాసీనవద్య 

ముల యు త్తరము వొనికంట:బకియె. అది వాండుచదువుకొని తారా 

భాయి బుద్ధిని శ్లేష మునకును కవిత్వచాతుర్యమునకును మిగుల మెచ్చు 

కొని శాబజీ వవించవలెనని తలంచి బదనూరికిం బోయెను, ఆయా త్త 

రము వానినింటనుండి కదల్బనిచో వాండు నీప్రాణములం గదల్ని 

యుందు. 

చృ.---జయమల్లి ట్రి వాండని మాకు: చెలిసినచో నాకు. చెలియ చేయవద్దా ? 

స-కార్భాంతరాస కుం డనయిన నాకిది యేమియం మొదట. చెలియ లేద్యు 

తెలిసినచో వ రమానమంపనా థి 

చృ.---మాళపరాజొన కింకను బుద్ధి రాలేదా + 

స. బుద్ధియుండీన(గ దా వచ్చుటకు. 

చృ.----ఆదు రాత్తులం జంపినంగాని నాకు నిద్రావోరంబు లుండవు, కాని 

తారాబాయిని రాయలను తప్పించుట యొట్లో యోడింపు(డు. 

స నీ యాలోచన చెప్పుము 
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పృ----నాయాలోచన యేమున్న ది? దండో పాయమవలంబించి మాళవదా మో 

దరులనుజయిం ది తెరాభాయిని రాయలను విడిపించి తోభానగలంబు 

వొరలనుండి పైకొనవలెనని యున్నది, 

సన, ఆయు పాయ మవలంబింవవలసీనసమయ మిది కాదు. 

వృ.---మఅపవ్వుడు ? 

స.==-తారాబాయియు రాయలు శత్పువులచేతికిం బిక్క కుండనున్నబ్వడు. 

వృ.---ఇప్వుడయిన నేమి ఫి 

న.-నీవు దాడివెడలినసంగతి వారికి; జఆలియంగానసే రాయలను దారా 

బాయిని జంవనిశ్చయించు కొన్నారు, మణీయం వారిరువురు తమకు. 

జిక్స్కియున్న౦ంత కాలము కవ రావని వారినమ్మక ము. 

వృ.---ఈవ్రృరూూస మం క యం వారిరువు*కాఆ కేగచా ? వాగిరువురు మృతి 

నొందినవ్వు డీరాజ్యాదులతో నేమి వ యోజనము ? 

స,---అవును. నిశ్చయమే. అందుచేతనే దండో సాయము యు కము 

కాదంటిని. 

సృ.,---మ మి చేయవలెను? 

స.---సామము చేత రాయలను దారా బాయిని విడిపించవలి. తరువాత దండో 

వృ.--ావారు మిగుల జూగరూకు లయియు౦దురు కాన నిప్పుడు సామో సా 

యముగూడ వ్యర్హమగునే మో ? 

సకాగ త్తతోం (బ,యోగించిన చో సామ 'మెవ్వుడును వరము కాదు. 

రము. సామమ్ముప్ప యోగించి చూకమనిచెన్సి వాని వెంట బెట్టిగొని 

యెచ్చటికో పోయెను, 
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మాధవుండు వరలోకగతుండయిన కోన్ని డినంబులకు(గాని తోధా 

పురంబున నతనిమరణవా ర్త యందజికిం చెలియరా లేదు, ఆవార్త పురజనులు 

విన్న వ్వడు కొందణు రమాబాయికి: దన పై వలఫు లేదని గ్ర హించియు నామెను 

గామించుటయే మాధవునిబుగహీ నతను వెలువరించుచున్న దనియు, మళీ 

కొందజణు తుచ్చుండయిన మాధవసింగునకు రమాబాయి తగినళితీ చెసినదనియంం, 

నింకొక కొందఠు వలపులేని కాంతను వలచుటకం కొ బ్రాణా పాయ కరమగు 

కార్య మింకొకటి లేదనియు, గొందటు సూధవుని మేడ పెకి రహస్యముగా 

రప్పించికొని చంపించి యూవైఫున చాఆవె చినదనియు, నింఠొకకొందణు 

దా మోవరుండు తనకు దురకను బెండ్లి చేసెదనని (వతినవట్టుట వే రమాబాయి 

భయవడి తురకను బెండ్డాడుటకం కు రా౭పుత్తు నివరించుట మేలనికలంచి 

తనపై వలపుదాల్చిన మాధవనింగు నొరులెలుగకుండునట్టు సౌధమయొ క్క. 

పళ్చా ద్భాగం బుననుండి తనసౌధమును సమీపించి తావైచిన తాటి వెంబడిని 

సొధంబు వైకివచ్చినచోనాస్థలమునుండి తప్పించుకొని పోయి పెంద్రివేసి కొని 

సుఖముగా బ దుకుదమని చెప్పగా నతండందుల కంగీకరించి యామెచెప్పి 
నట్లు వేసి తాటి 'వెంబడిని బెకింబోపు చున్నప్వుడు వ్రమాదవశమునం ద్రాడు 

'తెసటచె నటనుండి (కి ౦దబడి చచ్చెననియు, వేటోక కొందు రమా 

చాయి కపట స్రేమమును గనబడం జేసి త్రాటి వెంబడిని దనమేడమోంద 

కత్రండు వచ్చునట్టులాడంబఅిచి వాండు మేడనధిరో*హించుచున్న సమయ 

మున ఖడ్దంబుతో నాత్రాటిని ఛేదింప నటనుండి శ్కిందంబడి మృతినొం బెనని 

యము బలువిధంబుల భావింవంజొచ్చిరి. అంత నీవార్త చామోదరుండు విన్న 

చబ్వడు కన హిత వాక్యంబులు వినకపోయినందులకు వానికి, దగిన ప్రాయళ్ని త్ర 

మాయెనని మొదట సంకసించెనుగాని తరువాత నతండు తనళొనర్చిన యూప 

కారంబును దలంచుకొని మిగులవిచారించి క డవటివారాలోచిం చినట్లు వానీ 

వ్రావునకు:. గారణభూతురాలు రమాబాయియే యని యూహించి యాఘా 

తకురాలికిం దగినళితయొనర్చి తనమిగ్రు,నిం జంపినందులకు. బగదీర్చుకొన 
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నిశ్చయించి యొకనాఃడు మాళవరాజు సందర్శనంబునకుంబోయి కనరాక 

యొజింగించి పుచ్చి తదనుమతంబున లోనికింబోయి యుచితాననమలంకరించి 

యతనితో నిట్లు సంభాషీంచె. 

"దా.---మవా రాజా! తామఖిలష్షించిన కాంతామణిని చాఠరాబాయిని నిటకు 

రవ్పీంచితి. ఇక మోరు వగించుటయే. 

మా,..._(సంతోవ ముతో రాజపుత్ర ! నీవుతలంచిన కార్యము నివృలమగుట 
కనివినియెయుంగ న్నీ వభావము వర్ణింప వ్వరిత రము? 

దా... శార్యంబులు చఇెజ వేరుట న్నాప్పభావ౦బువలన(గాదు. తమకునాయం 

దున్నయను గృహంబువలన నే యనియోజింపుండు. జేవా ! నామనవి 

యొకటి యంన్న ది, 

మా. ఏదియో తెలియ. జెద్వము, 

'దా.---మాధవసింగు నాకు. గుడిభఘుజమువంటివాం డని తమరెజుంగుదురుగా? 

మా... ఆప్పును, ఎలు"గుదు. మననిమి త్తము చాలకవ్ర వడినాండు. 

దౌ,....ఆమాధవసీంగు రమాబాయిని వరించెను. కాని యా మెకతనియందు 

వలపు లేదు, 

మా.=-కరువాత చేమిజరిగినది? 

దౌా,-..వానిని మాయో పాయముచేం జంపించినది. 

మా.=--ఆకటా! మాధపసీంగు చచ్చెనా!: ఎంతపని చేసినది! ఆదుర్తార్థు రాలు. 

"దా... అందులకు దానికి(దగినశిశ్ యొనగ్పవలెననియం. న్న ది, 

మా. ఏమిళిక్ష యొనక్చెదవు? యావజ్జీవము కారాగృహమునందుంటెద వా? 

దా... దానికది యొకళిమయా? 

మా. మళియీమి చే నెదవు? 

దా.--మోటువాండును,. బలిస్టుండు నగునొకమవామ్మదీయం నకు. బెండ్లి 
చేసెదను. 

మా---బాగుబాగు! ఆండుదాని కంతకంటె చెక్కుడు శ్రితలేదు. 
దా...._ఇదిశేవల మారమాబాయికి శితయేకాక తక్కినలోకమునకు జాతినుత 

ఛేదముళలేకుండ నొండొరులు "పెండ్లి చేసిొనవచ్చునని విధిసూ శ్రమము 
కూడ కాగలదు. 
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మూ.----నీ వాక్య మెంతయు నాదరణీయమయి యున్న ది, పీ+ందుపులుమిగుల. 

"జెలివితక్కు వవారు. ఆందజు ఛగవంతునిచేత చే సృజియించంబడి 

యుండ నీయొక్కు వకక్కు_వలెందుకు వచ్చినవే తామెలు'గరు. వజూ 

లివారాడాతి వారితో చేకాని మలీయొుకజ్లాలితలతో సంబంధములు చేసి 

కొనుట తప్పని భావింతురు. మ౭కియు నట్టివట్టుడలలో మా రాజపుక్రులు 

మిగుల మూర్లులు, 

దా.=తమమాట నిశ్నయమె. అట్టిరాజవుక్రు ల మూర్చతను వదరించుట కే 

రమాబాయి క్రిటిల్లి &్ష విధించుట. 

మౌా.-__మంచిది, కానిము, నీవిక సంఘసంస్క రణక ర్తవని ఇ శ, సిద్ధికెక్కు_దువు. 

దా....మపహారాజా! సంభుసంస్క_ రణము లేక పుర. చేడుచున్నారు. 

కాపున నేనివ్వుడు కొ త్తృమార్థ మవలంబించి గమాబాయినొగ మవామదీ 

యున కొసంగి వివాహముచేమంటయు.[ -గారాబాయినిం దమకు 

వివాహమువేయంంటరోం , నీళెండు కాగ్యంబులు నాజీవిత కాలంబులో 

ఇెజి వేలీనచో నీంవావాములను నిదర్శనము గా. జేసీకొని కక్కినవారం 
దటు జాతిమత భేదము లేకుండ వివావామువేసిళొందురు. అందువలన 

చేశమభివృద్ధిలోనికి వచ్చును. ఇంతకు చేనేళాగణమను. శాన జేళ 

మున కుపకారము( జేసినవా(డనగుదును. 

మా.--=- మేలు మేలు! అట్లు తప్పక చేయం మూ, 

దా... వేయుటకు సంకోచములేదు కాని రమాబాయికి: దగినతురక  సెండ్జి 

కొడు కొకందు కవ లసియున్న ది. 

మా.---అందుకయి (వయత్నింపనేల! మనసె సైన్యమందు పల సనివందయ వరు 

లున్నారు 

దా. చి త్రము. మావారిల బిలిసించి యొకరిని బో త్సావాపటుపుంశు, 

మా. క్రో త్సావాపెట్టుట క్రిసయొకయం. ద్దము కాడే ! పెండ్లిచేనసెదమని చెక్చిన 
నందజు నంగీకరించువారలే. అందులో సౌందర్యవలియగు రాజపుత్ర 

ని 'బెండ్దావు నిషయమయి వేఆచెప్ప నే నేల? 

దా.---అందువలన నే యి క్కార్యంబు కస్ట్రసాధ్యంబువ లె: గన్నట్టు చున్నది. 

ఆమె కందటు భయివడుదురు. 
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మా ఏమి! యీ వెల్టీ మాటలు! యుద్ధములయందు క లిగాని శత్రు వీరులనెదు 

రని జయము పొందుదున్నవీరు లాయబలకు భయవడుదురా ? 
ఇదిగో చూడు! ఇప్పుడే యొప్పిం చెదను, నీవింకంబొమనిపంచి (రాజ 
ఛటుని బిలిచి ఒరీ! నానేనానాయకులం బిలిచికొనిరముం 

భ =చి త్రము. (అని పోయివారిని నొనివచ్చును. ఆసేనానాయకులును వచ్చి 
వరునగా నిలువబడి తన్మపుభుషున శిరి 

మా,==(వారలంజూాచ్చి ఓయీ! మహమతాను! ఇటురము, 
శతు శ 

మచి త్రము (అని నమాపించురు.) 

మా.---సౌొం౫ర్నవతి యగునొక రాఎపుకు కన్నక నిచెెదము, వంంతువా! లి గ చ 
మం,---(ఆలోచించుచు ఊోరకుండును 

మా,ఎఎవీమి యూరవందువు? 

మ..-__.-ఉూన్స పెండమునశే యన్న ముపెటుట దుగ (+ఏముగానున్న ది. 
a య a ఉట రు వ 

మౌా.---అట్టు భయపవడవలసినయ వసగము లేదు. నీకుందగిన జీవనో పాథినిం గలిగి ౨ 

చెద. ఒకసొధముకూడం సట్టించి యిచ్చెద. 

మ.==-మహాో (వృభూ! వీమియిచ్చినను వేనాకన్నెను వగింవలేను. మణియొకరి 

కీస్పింపుండుం 

మా..___పీరీ ! పిజికివందా ! సీవు నాకు. బ్రేమూస్పదుండ వనియెంచి నీ కీ 

యావ కారము చేయుచుండ వద్దనుచున్నా చా ! సీ వదృష్టవంకతు;డవు 

కాను. పోపాము. 
న! 

మ. చి కము(అని ఛయవడుచు నిష్య్మ్రమిం చును.) 
{ శ మా.---పీ యూ అ దావూద్, క ఫి పిటు రమ్ము. 

చా.(సమోపీంచి నిలుచును. 

మాంజూనీ వారమాబాయిలి పెండ్లాడెదవా ! 

వ ! దు ర దా.-__మహాప్రభూ నాకు పద్దు నాకు వ్వ 

మా. ___ కారణమేమి ? 

ఓ జో (వ రా చాం...-విమిచెప్బను. రాజపుత్ర, సలం మిక్కి. లి ₹ "ర్యవంతురాం డ్రు. మిగల 

శారవాభిలాహష గలవారు, వారు తురకల గడ్డెపోంచలవ లెం బూతురు. 
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ఆమెను బెంక్లాడి జీవించుట మిగుల గన్టము, మాధపసింగుగతి యే 

మయినదో యాభోచింపుండు. 

మా. మాధవనసింగు వెడంగువాండు. కావన మోసపోయినా.డు ఆతనిచరిత్ర, 

మొక నిదర్శనము గొనకుము, 

దా,---అట్లు కాదు. స్త్రీలు తమ. కిష్టములేనిచో బవ్యా్ధండనాయకుని వైన 

నిముసమాత్రములో మోసఫపుద్చి చంచంగలరు, కావున నాకు బెండ్లి 

చేయ నక్కజలేదు. మోకును నారాకన్నియకును బదివేలపంద 

నంబులు, 

మా. (కోవముతో ఓరీ! తుచ్చా ! వీరుడ వనిపీంచుకొని నేనాఫి వత్యము 

వహించియు, నాందుదాొనికి వందనంబులు చేసెదవు. సిగ లేదా! పేపో. 

'దా..___(సంతసముతోం బికీ:చోవుళు.) 

మా. రీయోా! నాజగాన్! సీ విటు రము, 
మె సనక 

నా.ఎూ-సమాపీంచి నిలుచును. 

మా. నీ వయిన నా హరాళ్ఞ్య 6 దలం దాల్చి రమా థాయిని, బెండ్లాడుదువా? 

'నా,-మసో వ భూ! డేవరవారి యాజ్ఞ చెప్పుడు శిరసా పహించిమే 

యున్నాము, 

మా. ఎల్ల వును కాదు, ఇవ్నటిమాట చెవ్వము. 

నా,---(ఛయముతో ఆమెను బెగ్టాడుటకు ఛయవడుచున్నాను, 

మా. పోమ్షించుట కష్టమనియో ! 

నా. కాదు లొంగదిసికో లేక, 

మా. ఓరీదుగ్భలా ! ఒక్క_యాండుదాని లొంగదీసికో లేనివాండవు పెక్కు 

సైనికుల ఛెట్టు లొంగ? డీసికొనుచున్నావు ? 

నా,---మవాో వ భూ! సైనికుల నెందఆీనెన వళముశావించుకో.గలను కాని 

యాశాంకను వశముకానించుకో లేను. యద మ లందు శత్రువుల యా 

యం ధపు చెబ్బలనయిన సహింప(గలనుగాని), యాకాంకనిందావాక్య 

ములు సహింవ లేను యంంస్థమందు శత్రుసలతోంబోరాడి వాఎచేతిలోే, 

జద్చుటకు జంరనుగాని మహాండుదానిచేతిలో చచ్చుటకు జంకు 

చున్నాను. 
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మా... ఎందు కీవ వ,గల్భ వాక్యంబులు. ప పౌొము. 

నా. (నమన్క్చ-_రించి పోవును. లే 

మా.-.పీయీ | అబ్దుల్లా ఖాను 

అ,ఎాచి త్రము, చిత్తము. (అని నమోపించున్ఫు 

మా. ప. వయిన రమాబాయిని చెంర్షైడుదువా ! 

ఆ. —_కమయాజ్ఞ శిప్పుడు బదు-డనే కాని వలపులేనికాండను వరించుటు 
ప్రాణములు నోల్చోఫ టయే | 

మా.-_ఎట్లయిన మంచిమాటలాడి వశము కాొవించుకొని వరింవలేవా $ 

అ.మంచిమాఓ లాడినను లాభములేదు. ఆవీల్ల రాజపుత్తు తనే వఎంవక చంపి 
స్వ గ్రంబువ కుం జేర్చునది. ల వచు దీయుల Ss జెప్ప నేల? 

మా. (అత్యా గ వాముతో ఓరి! తుద్భులారా ! నామాట నతి క్రుమించు 
చున్నా శే. మాలో చెవర. న నారాజపుుత్సిని బెంగా" కుకు? లేక 

యుద్యోగంబులు పద”. నేవుదురా? ఏదోయు కటి” చెళ్చు-డు, 

నే,..__మవో వ వళూ! బ్ర తీకియుండిన బల సాశ్తేచాలును, పొ మన్న నుద్యో 
స. లయిన కాకు కాని యూ కాంతను బెండ్డాడము- 

ఆసమయం౦బున నబ్బుల్లా ఖాను తనలో నిట్టనుకొనియొ. ““అక్కటా 

యీ పృభువున కెంత తోంచిననంతియ కాని ఇది యం కమా యయు క్షమా 

యను నాలోచన లేదు. మే మెవవమయిన: బెంగా"డనిో మాయంంద్యోగం 

బులు లాగి వేయు ట సిద్ధము, ఇం దేమి చేయుట గము కము. baa నుబట్టి 

యాశాండను బెండ్లాడినచోం దక్కిన ముగ్గురు తమతమ ఎ యుద్యో రప కండ 
నుఖము7గా ASE OE: నాబ్రాణము 'శెప్పటికయినం [ల కదా ? 

కావున నాప్రాణంబులం కా! ఛారవోయుట యెం _క కాగ్యము, 

ఆ మెను క య స ఈ వశము గావించురొనుటకు. బ,యితల్నె ౦తును. 

వ నామెమనన్సు తిరిగి ననుబ్రే ల్రేమించె నేని బరోవకార మే 
కాక నాకత్యంతసా ఖ్యముకూడ లభించును, అట్టు శ ్రైమ్ంచక నన్ను మాయో. 

'పాయంబువేతం జంపినను నాకు బరోవ ఏ కారబెనిక పుణ్యంబు లేక పోలేదు, 
గదా?” అని యోచించుకొని మాళవరాజును సమీపించి యి టనియె, 
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వా! తమయాజ్ఞి నతకృమింవ నిష్టము లేకయిం: డక్క్న నేనానా 

యకుల కువ hot క! బ్రాణంబులకయిన నాసీంచవకయూ మెను 

చెండ్లియాడ నంగీకరించితి. చ భువునాజ్ఞ మిరుటకం పెం బ్రాణంబుల విడుచు 

టయ యం _క్షమనితోో:చినది, కావున చాకు దగినసొధ మొకటి యిప్పించి 

జీవనోపాధి గలిగించి యారమా బాయిని నాకవ్చగింపుండు, ఆమెను సకిలోషా 
యంబులచేతను సాధించిచా చెద. ఆబట్లొక ఇెలదినంబులు చూడనిండు, ఆమె 

మనంబును మంచిమార 6బునకు. దెచ్చిళొని యంగీకరించినచో నగ. లేని 

చో బ్రాణంబులకు. నిరాశ చేసికొని బెంధ్హ్రాడెద. వమరునను నామెను 

బెంట్రాడుపే సిెశ్చయును, ఆమె యబ్దుల్లా ఖాను థార్యయని తి శుద్ధిగ నమ్ముం 

డు. ఆనివలికి రాజును సంతసింవం జేసీ యొక సౌధం: పుచ్చికొని రమాబాయి 

నందుంచుకొని యా మనంబు ది వ్ప నకలోపాయం౦బు) నువయోగించు 

హుతల, మాళవరాజతన్నిర్యసావాసము లకు మెచ్చికోని మక్కి లిగౌరవం:. 

తోంజూచుచు నతవు రమాబాయిని వరిం చునట్టి మార్దమ న నే తానును తారా 

బాయిక ల వాణము చయవలయునని సంతసీంచుచుం డెను. 

-ంర్టూర్టు స్రుర్టుం- 

4౮ ముప్పదియైదవపు్యకరణము, ర్రిఈా- 

అస్పుల్లాఖానురోర్కి_ సిద్ధించినది. రమాబాయి చానివరించుటకు నిష్ట 

జడివాన కిట్టనియె. ''ఓయీ! నిన్ను సవరించుట శెంళమాక్ర ము లోవము 

లేదు. నామనస్సు తిరిగినది, మనకిరువురకు జరుగంబోవు వివావాము న 

వారము ననుసరించియుండవలెకాని మవామ్మ దీ మాచారముచొప్వున నడిసించం 

గూడదు. ఇందులకు సీవిష్టవడుదు వేని నిన్ను. 'బెం్టి'డుదు” నని చెప్పెను. 

ఆం. యదివిని యమితానందము నొంది యంను?*) కంగీక రించి మనోవైఫ్ 

వముతో. బెంగా "డెను. మాళవరా జడివిని మిగులనంతనీంచి వానికి: దగిన 

బహుమానము లర్సించె. దామోదరుం. డమతానందంబునొంది తానొక సంఘ 

సంస్క_రణక_ర్రయని నలువురిణోను వాక్రువ వ్వంచొచ్చె. రమాబాయి గురకను 

బెండ్లాడిన దని వినినద్వుడు తోధానగరమే శాక రాజాన రబంతతులు మవో 
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మారుతకముచేనునూతం బగుసాగరంబుచందంబునం గలంగనారంభించె. అవ్వ 

డుదా మోదరుని బడందిట్లని రాజపుత్రు)0 డొక్క_(డును లేండు. మణియంం6 

గొందథతు కలికాలంబు వచ్చిన దనియు, కావున నే యిట్టిదుర్భు స్థలుపుట్టు చున్న 

వనియంం. , బలంకంబొచ్చిరి, కొంద ఆలీంక వర్ణములు సంకరంబులగునని భయ 

వడందొచ్చిరి. కొందు రవాస్యముగా. దోధాకుంబోయి యబ్దుల్లాను రమా 

బాయిని జంప ఇంకముం దట్టి దురాచారంబులు కలుగకుండ; ద్దు దిట్రము 

నేయవలెనని భావింపంజొచ్చిరి. క్రొందబు దా మోదరున క ఫి. ద్ 

శుట్టినందులకు మిగుల నిందించిరి. మఆికొందయలు వర్ష సంక చ “ములు గంటు. 

కును గులాఇచారంబులు దప్పించి ధర్మము నడ6ంగందోకి_ లోకము పావభూయి 

వృంబుగాః జేయుట కుంబుట్టిన కలిపురువు. జే దామోదరు. డనిభావింవంచొచ్చిరి 

కొందటు దామోదరుం డచిరకాలనులో నె చావ భగవంతుని: బ్ రిపు చుం 

డిని. కొందటు దా మోదరు.డు దురాత్తుండుగ దా! బవ్యా వని కెందు కింతశుూూ 

గం గ్రాయ మొసం ననియు, “ పాపీ pen) పాట వీనియెడ నిక్క 

మయ్యొననియ. భావించిరి. తరువాత' రమాబాయి: గు3గ్న్బె యిటునిందింవసాగిరి. 

““ఆకిటా! రాజకులమందు చ డీదురాత్తురా "లేల జన్మి రచినది * రాజవంశం 

బునంతను మలినము గావించిన! సల ప్రశ స్తగుణుండు, రాజపు క్ర వంశ 

పొవనుందునగుమాధవునివరింవక వానిని జంపి తుదకీతురకను. బెంగాడిన కేమి? 

సీపీ! తుచ్చ్భు గాలా! రమాబొయా! సీకిట్టిదుర్భుద్ధి పుట్టిన దే మె! ఈకుచ్భనుఖం 

బుల కాళించి రాజపు క్ర స్త్రీ లశారవం బంతయంం 'నశేటిపాలు గావించితి వే మే? 

కులాచారంబులు చూచుకోనద్దం కు? మాధవసింగుకం తు నీదు రాశ్తుండె సౌంద 

'ర్యవంతుం డంట్. గొడ్డును గోసికొని తినునట్టి తురకను బెండ్లాడ క సం తేనియుం 

నొంకు జనింపలేచేమె! ఇట్టి తుచ్చమార్స త రిప పతం. పటు జీవిం 

వలే నని యోచింవ వద్దం బ్ర? రాజపుత్ర స్రీవేః సీవాపాటిగొరవ మ పేకీంవ 

వద్దం కొ! మేమింతే వెట్టిన వడుచున్నా సుమి! గాొరవంబును గోరిన దానవయిన 

చో నిను నువామ్మదీయుని 'బెండ్రాడనేల? + న! నీజన్మ 6బు కాల్బనా? సీసౌఖ్య 

ము మం టిపాలు గాను! ఎంతపని చేసితి చే? సొఖ్యమే స సిర మనుకొన్నా వే! సౌ 

-ఖ్యమే చూచుకొనుచున్నావుగాని భగవంతుండు బరీలోకమునుండి పాపుల 

శీకీంచు నన్నమాట మజ చితివికాంబోలును. ముందనుభవింతువులె "మని వలువి 
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భంబులనిందింవ(జెచ్చిరి, ఆసమయంబున రమా బాయికలికండ్రు లువచ్చి రూం 

తునెంతయుం బ్రలిమాలకొనుచు నిట్లనిగి, “కునూరీ! నీవలన మేమెంకయాం నిం 

దొ పాతు త్రులమగుచున్నాము. నిన్ను (గన్న ందులకు మాకిదియు 'లాభము! ఆలో 

చించి బుద్ది తెచ్చుకొని ప్రాయశ్చిత్తము ఇసికొసీ రా జపుర్చు లలో. గలియు 

ము. అనాడియయివచ్చు చెండిన మన యాజబారముల వక్నించుట యు క్షము 

కాదు. నామాట వినుము. మాకపకీ ర్తిలేకు” మని యెన్ని విధములం బ్రాగ్ధిం చిన 

మాయమాట లేదు. ఆనమణయ౦బున త. రాజ సైనికులువచ్చి త 

(ల దూరముగా డణీపిరి. అంత వారలు కీ) మము బావి మాధవసీంగువశతె 

అబ్దుల్ఞానుగూడ జంపునని భావించి చేయంనఏ లేక తమయూరనం జే-50. ఆపు 

య ee “నండజు రమాబాయి కవట ప్రేమము జాకి మాధవసింగును వఅె 

నబ్దుల్లానుగూడ: జంపు నని భావించుచుండిగి. కాని యామె యిట్లు చయక 

తనయం డమితానురాగంబుగ బడి యయివ ర్థింపజొచ్చె. ఆ్షజాచి తురకలం 

దలు నత్యాశ్చర్యంబు జెందిరి. మాళవరాజు నేనా నాయకులు పొందుచున్న 

విచారంబునకు. చారంబు లేదు. ఇప్పడు వీరందణు నబ్లుల్గాతో విరోధము: 

బూనియుండిగి. ఆసంగలి ర్యన్మ్కామముగా నబ్దుల్లా చెః నోకంగా వాడు మా 

భవరాజానొొద్దకు:బోయి నేనానాయకులు చేయుచున్న దురూహాలను "ఊలిపెను, 

ఆందులకు నూళవరాజుమగుల న్మాగృహింవంగా? ద*మెప్పుడు నతనికి వానిచే 

యమని (వమాణనులంచెసి వోయి”. వారిలోనిరువురు తామువెసిన ప మౌాణ 

ములకు బద్దోలయి యవ్ప టినుండియియ బ్టుల్ధాఖానును చ్రేనించుచునుండిరే. కాని 

వారిలో.చావాదూరకుండగ రవాస్యము7ా నబ్దుల్లానుజం పీ రమాబాయిని చేకా 

నవలెనని నిశ్నయించియుండేెను. వాండాసంగతి నెవ్వరికిం చెలియనీయక యొక 

నాట నిశీధంబున. గ తిచేకం దాల్చి కొంత నాము మూటంగ ట్రకొని తిన్నంగా 

నబ్దుల్లా సొ ధంబునకుంబోయి యచ్చటికావలిఛభటులయి, దగినంతలం చంబులిచ్చి 

యొస్పించి సౌధంబుసాచ్చి వారలం శయనించు గదిద్వారమువద్దకుంబోయి తలు 

పుమెల్ల గాం ద్రో నెను, కాని యాతలుపు కదలినదికాదు. అంతజా గ తగా 

వాడు వరిశీలించిజాచి తలుపురంద దృములనుండి వెలు వడివచ్చు చున్న దీవపుంగాం 

తులచేం బయినిబీగము 'వేసియంన్న ట్లైగ్రహించి యబ్లుల్లా రమాబాయితో.గూ 

డ మణీయొక చోటనుండునని తలంచి ది యచ్యోటుపిడిచి యూ మేడరెండవ్మ జ 
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క్క_కుంబోయెను, ఏ'డట్టుపోయిజూచునప్పటికి మేడదిగువ నిద్దరు మునుస్యులం 

సంచరించునట్టుపొడక కై. అంతవాడు నిళ్శబ్దముగా సౌధసో పానవం క్లినవత 

30చి జూది యాయిరువురను, “మా బాయి గాను యబ్లులా గాను భావించి వి 

రల రవాస్య సంభాషణవిన(గోరి యూపిరిఖబంధించి _న్షంభాకృ్ళతివహించి వార 

లను అప్ప వేమయకుండ:జాదుచుండేను, కాని వాకు మిగుల మెల్టంగా మాట 

లాడుచుండుటచే నామాటలితనిశేమియు. వినరాలేదు. అందువలన నితండు 

వమజణింత శ్రద్దవహించి యితరమయిన శబ్దంబుల వినక వాఎమాటలనే వినంగోరి 

యుండె. ఆసనమయంబున బెనుకనుండి యొక పురువ్వండు వచ్చి, జీవాము 

మజఆిచియున్న ఈరాక్రని చేతిభోనున్న యాయుధము లాగకానె, అంతదావూ 

చ్రాను, యెపండోతనశేల నున్నక తిం గకొ చెనని యూహింది, వెబుకకు(దిగిగి 

చూచునప్పటి కాపురుము(డాతనికుత్తుక నేలంబడ నఆశకెళు. అదివిని యచ్చట 

నున్న వారిద్దరు మూండవపురుషునితో చేదియో చెప్పి యావైపుననున్న గోడ 

చాటిపోయిరి. తెల్లవాజిన తరువాత నబ్దుల్లా సుఖముగా నిద్రనుండి లేచిపోయి 

చూచునప్పటికిం దావూదచ్చుటం జచ్చివడియుండెను. ఆందులక తండు విస్మయ 

మంది మాళవరాజు సన్నిధికింబోయి యావృత్తాంతము ఎనిపింవ వానికిందగిన 

శిక్షయ య్యొనని సంశసిం చెను. అది మొదలు మణీ మెవ్వగును చారి మేడవంక 

కయినా బోనిపష్తపడకుండి). అబ్దుల్లా రమాబాయితో నుఖముగాం గాలము 

గ డపుచున్నాడనివిని మాళీవరాజా తానుహాడ తారాబాయిని దర్శించి తన 

యభి స్రాయంబు తేలువవలయునని యెంచి చా మోదరనహితుండె యామె 

మందిరమున శే.7౫ను. వీరలుపోవునవ్పటి కామె య పారంబగు విచారంబునొం 

దుచు దనతం ౬ చెప్పినది విననందులకు( దగిన ప్రాయళ్చి త్తమాయె న ని యం 

బృక్సీ రాజు మిగుల మోసపుచ్చెననియు మాతం డ్రి చెప్పిన, కారము పృథ్వీ 
రాజు శ శ్రుకోటిలోని వాండే యనియు ఛావించుచునుండెను. అంత సీరలిరు 

వురు నిశ్శబ్దము గాంబోయి యామెసమావముననున్న చెలియొక పీఠమును నలం 

కరించిరి, విచారాలిశయంబుచే మెమణచియున్న తారాబాయి వారలంజూచి 

సరభ సంబునలోనికరి ౫. అంత మాళవరాజు తారాబాంి కి ట్రనియె. ఓనుం 

దరీ! సీసందర్శంబునకయి యిచ్చటికి రాశా నీవు లోనికింబోవుట యు క్షమా 

- నీవద బేందుబింబంబునుం జూడ నా నే త్రోత్సలంబులు మిగుల వేడుకవడు 
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చున్నవి. నన్ను జేవట్టి చాయభిలాష దీర్చుము. మాతం డ్రికోర్కి. నాలో 

చించి చూడ నీవు తోధానగరంబునశే రాణివగుదువుగాని దన్ను. బెండ్లా 

డుదు వేని మాళవరాజ్యంబున కెల్ల రాణివగుదు?. కావున నన్ను ౬ జేవట్టి సౌఖ్య 

ములనుభ వింపుము. జన్మ మె _ప్రనందులకుC దగిన సౌఖ్యము లనుభవింపకున్న నా 

జన్యమువలని వ్రయోజనమేమి ? ఇప్పటికి నీయావనమంతయంం వ్యర్థ ము చేస్తి 

తివి, ఇంకనయిన వివేకవపంతురాలపు కము. అమాబౌాయి మిగుల నివేకవంతు 

గాలని చెప్పవచ్చును. మహమ్మదీయ ని6 బెండ్లాడినంగాని తనకిహాలోక సౌఖ్య 

ముసున్న యని భావించి యట్టుచేసినది. నన్నువరించినగాని నీకు సుఖంబు 

లబ్బవు, నన్ను వీవు “వేశొనసిచో యావ నము శ్రహచారిణివె నా కారా 

గృృవాముననుండ వలసినదాన జే? నిన్ను ఏడిించువా వ్వరును లేరు. పృథ్వీ 

రాజువచ్చి విడివిం చునని తలంవబోకుము. చాడు సామమునవచ్చి విడిపించ 

లేండు. యం ద్ధము చేని మిములనువిడిపించునని నలంతు వేమో? అదియు నిష్ఫ 

లమె. హండట్టు మావయికివచ్చినచో నిన్ను మితం డ్రైనిం గ ల్తిపోటొనరింవ 

దలంచినారము. ఇంక పృథ్వీ రా జెట్టువచ్చును ? ఎట్టు విడిపించును ? కావున 

నట్టి పేరాశలకుంబో క నావాక్యముపిని నాశౌవమునందుము. అని యిట్లు పలికి 

నప్పుడు తారాబాయికివచ్చినకోవమున కు వాద్దులేదు. పృళయ కా లవయోనిధి 

యందలితరంగంబుల చందంబున గోవరసతేగంగంబులు 'మేరనతి కెమింవం 

జొచ్చె.ఆసమయంబున నామెకు యుకాయు క్ష వివేకము నళించె. తాను మా 

భవరాజునకుం బిక్కియున్న మాట మజిచె. మాళసరాజు నోటమాట నోట 
నుండగ చె వానిమాటలు సహింపలేక యింతకుముందు. దాదా చికొని యున్న 

కరవాలంబుశకేలంగీలించి మదఫు కేనుంగు పెకి లంఘీంచుసీంహి చందంబున మాళ 

వరాజాను సమోపించి నఆిక చావూ వె త్తెను, ఆంత దామోదరుండు సరభొసం 

బునవచ్చి వుతిలోనికర వాలంబు బలాత్కాశారము”ా లాగికొనంగా దాసికా 

జనంబువచ్చి యా'మెను గొనిపోయి య థాస్థానంబునం జేర్చిరి. ఆసమయంబున 

మాళవరా జూమెళ్ "ర్యంబున క చ్చెరువందుచు ని శ్చ్చేష్టితుండయియుం డె. తా 

రాబౌయి తన వ,యకత్నము వ్యర్హమయినం దులకు విచారించుచు వారినిట్టు 

దూషింవ నారంభించె. ''ఓరీ! స్టేచ్భాధమా. నీకిట్టి పోంశాలపుబుదులు పుట్టు 

చున్న వేమి! నీరాజ్యంబును నీకులంబును నాశనముచేసికొనం దలంచి నీవిట్టి 
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దువ్వ మార్స్ ౦బున' ్రువ ర్తించు చున్నావు. నీవు, మదాంధుండవయి క్రీంచుమోం 

దులుచూడక నోటికి రాని కాశులఠి చుచున్నావ,. నన్ను సవ సెంగాంకుమువా? 

ఊఉ త్రమరాజి పు గ్సనగునన్ను మ్రైచ్భుండవయిన నీవిట్టిమా టలాదుచున్న ప్వుడు 

సీజివ్యావడిపోలే దేమి! ఈరాజపుత్రాపశదుండగు దా మోదరుం డన్తుకొననిచో 

సీపీ పాటిశెచ్చటనుందువో ! యోడజించుకొము ! దురాత్తుండయిన నీనిమాట 

నాలకించి నిష్కా-రణముగా6 జెదుచున్నావు. బుద్ది తె చ్చికొనుము, తోభాను 

విడిచి మాళవకుంబొము.,. కలయందయినను నిన్నుపగింతునని నన్లుగుము. ఇక 

నిరాశ శోసికొము. ఇడి చధమావరాధముగావించి వికమించిలి. ఇ:కమోద 

చెప్పు నిటి మాటలుపలుక కుము. ఆట్టు పలుకుట నీ ప్రాణము లపోక డయె యని 

యొజుంగుము. మావంటి వాగనాశించి నిషా రణము గా. ద్రాణంబుం వము 

చేయకుము, రమా బాయివరం చిన దని చెళక్టుదున్నా వు. ఆసేచు రానికి బుగ్భి లేక 

తప్పుదారి దక్కినది. ఆజ నశ్వ రంబులగు నుఖంబులేె శాశ్వ తములనుకొన్న 

యవివేకవంతురగాలు. ఆశనుచుఇరాలు నాకు మా రదర్శకు రాలా ? వో! వాము. 

ఇట్టిపౌసంగనిమాటలాడకుము.” అని నిందించి దా మోదరుంగాంచి యిట్ట 

నియి “దురాతా! తులసీ వనములో గంజాయి మొక్క పుట్రనట్టు వూజనీయ 

మగు రాజ పు త్రకులమందు నివ, జనించి యూక్రు.ఇగారవమును జెడంగొటుచు 

న్నావు. నిష్యారణము? మాళవరాజును జంవ:బూనితింగాని మాదుణిఖంబుల 

శిల్లం గారణభూతుండవగు నిన్ను. జంపవలసీనది. అ ౪న నింతటిహో బృతికితి 

వని కలంవకుము.నీవు చచ్చుట సిద్టము.నీచర్యలంబట్టి యోజించం నీకు బోంఇా 

లము సమాపించినదని నిశ్చృయించవచ్చు.””' అనియిట్టు నిందించుచుండ వినలేక 

చా మోదరుండు మాజుమాటాడలేక మాళవరాజుతో నవకరికి బోయును. 

ఆసమయం౦ంబున మాళవరాజూు ప్రాణంబుల బిడికిటంబట్రిఫాని నయికివచ్చి 

యింక చారాబాయిప్రై నాశవదలుకొని యామె శో "ర్యంబునను సాహా 

నంబునకు నత్యాశ్చర్య మొందుచు ని(కందాను చారాబాయిని 'బెండ్డాడినచోం 

బ్రాణంబులు పోవుటకు సందియంబు లేదనియు చెన్ని ప్రయత్నములు చేసినను 

తన కా మెలొంగుట యసంభవమనియుం. దలపోనె. కాని చామోదరుండు 

వానికి ధెర్యముగొలుపుచు నిట్టనియె “ మహారాజా?! సీవింతమా త్రృమున 

నధైర్యము. "జెందకుము. మొదట రమాబాయియ ని'్ట్లై పృగల్భంబులు బులి 
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కినది, గుదజేమివేసినపదో చూడుడు, కాంతలచర్య గిశెయుండును, ఇంతతో 

నిరాశ చేసీకొనక మరల మరల ప్రయత్నించుచుం3 ము. కాని యామెసౌ 

ధంబున నాయుధంబు లేమియు లేకుండ. శేయవంయు. లేనిచో? బ్ర మాదంబు 

వాటిల్లు. ఇట్టు కొన్ని మాసము లతి కృమించునప్పటి కామె తనంవతానే నిన్ను 

వరింపక మాననని చెప్పి సంతసింపం జేసెను, అంక మాళవరాజు ైర్యము వహిం 

చి యామెసౌధంబుననాయం ధంబులేమియు నుండకుండ. బేసి యప్పటప్ప 
టందాను తారాబాయిని చూచుటకు;బోవుచుండెను. కాని మొదవటి2నమువలె 

సంభాషించుట మానుకొ నెను. 

శ్రీల 

0 ముప్పదియాటివ కరణను. ఏఆ- 

దా మాూదరుండు తో ధాఫ్రురంబును జయించి వశము కావిం చుక్ “నినను? 

దనమారయామాశుర్యము చె రాయలను దారాబాయిని గొనవచ్చి మరల మాళ 

వరాజునక గ్నించినను, నంతటితో నతనిఃి. దో ధా రాజ్భాఖి షేము కాలేదు, 

వాడు చేశే మయమవలసనిన కార్యుంబులొన ర్చి గున్నా డను గాక న సక్తాఖి న 

కంబు జే శని వలుమాటు మాళనరాజును రం చెను కాని 

తారాభాం.. నివావాను తోభాన౫ర గాజ్యా ఫీషే!ము మేక హరా గకుంచె 

జరుగ వల కలవని చెప్పటచే చా మోదరుం డేసుయుం నవశేక యూ గుండెను. 

ఇంక వీడ తారాబాయిని సమాధానవణువవలసియున్న ఏ. అశు. వీఃడొ 

4 

పరించుట కిషనడక వచ్చిన వారి నెల్ల సింంంచుండె. తాగాబాయి మాళవరా 
(2) ఓ 

నర్చిన ఆార్యంబులన్ని టె కంెకిం దుం లబ న! ఎన్ని చెప్పినను 

జాను, జెండి చసికొననిష్టవడకుం ౨. ట దొమో”ారునక్షిు సయం నృ ము”ానున్నది. 

"కావున మాళవరాజు తారాబాయిని సహాధానవరచుట కె కృ శ్రమ యెన్ని 

యు క్రులు వన్ను చుండెనో చామోడరు( డంళకు వెయిో ట్టనిక శ మవ “ఎం చున నేక 

యం కుల బన్ను చుం టేను, కాని యవియని (యు వ్య + "బులయొ.. 1న10ఠము 

లో జీవనుండం దనకు. దోధారాజ్య కాకి షేకము ఇని దె* మోాకుందు 

విచారించపాగాకు. ఆవిచాతాొలిశయమను చే నంగ నన్న పావంబులు వేలేదు. 

రా.తు లలద౫.న సరిగ నిగ్గురవట్టుటలేను. ఆనను. విచారంబు మా“ ఎంబును 

18 



194 ణఛె రా చెయి 

సంతతంబు బౌధించుచుండ మనుజుండు గన్నారనిద్దురను, గడు పారం దిండిని 

చొందునా! పౌందిండు. కన దా మోదరుండు క్రమ క్కమముగాం గ్భృింవం 

వొచ్చె రం డిన్ని బొధలు వడుచుండిననుంబయిను ండి గం కులు వన్నుటమే కాని 

యొకడిన మయిన ( దారా బొయియొద్దపంబోయి న ప 'బె్టాముమని 

పాళతోవచేశము సిన పాపమునంబోలేదు. ఆట్టు వేసిన వో పస సవంతు 

రాలగు తారాబాయి తన లంఘేంది యారుంసంబులే: పోయినవ్వుడు 

బిడికెబి.బోక్టు వత నైనం చనప్రాణంబులు చాపునని యెణుంగును. మలఅియంం (6 

ఈ హంతు దువోశూరురాలనియంం బలవంతు కాలని మూ, చెణీంగిన 

వాండగుట నే నెప్పుడేమి జరుగునో యని భయివనుచు నొకనా:డయిన నామె 

మందిరమున కు స్వణుముణాంబో లేదు. ఈరవా హాన్యంబును దనవ్భూ వయమందు. 

గప్పి పుచ్చి నతు పశదిన్నంగేమాత్ర ముననే తారాబాయి కోవంబునమండివ 

నుగాని బేనినో: దనన సాయ వాక్యం బు. వేం దారాబాయి మాళ వేం ద్రుని వరిం 

చునట్లు వేసి రయుండనాయని oe బలుకుచుంగడును. వీడు పెర్కు_లు 

మాయో పొోయంబులు నూళ వే రగ్బునకుం చెలిపి యతనిని తారమందిరంబు 

నకుంజబంపుంగాని యతనితో నైన నచటణి :: బోనొల్లకుండెను, అంత నొకనా:డు 

మాభవరాజూు దర్శనం బున స్ట యతని మన్న నలంది యుంచితాసన మంఒ౦కరించి 

యతనితో నిట్లు సంభాషించె, 

చా.---మహారాజా ! తారాబాయి సంగతి యొట్లున్నది ! గ 

మా. తారాబాయి యింకను తారావం:ుఎనవనే రు యున్న దిగాని దిగలేదు. 

దా....-ఆండువాండ్రు మిగుల మూర్జురాండ్రు, తమప్రైకాని, త మలాభం 

బును బెజివాని భాభంబుకు గూడ: దలసోయరు. 

మా..--=అందులోను సీ తారాబాయి యరళ్యంకమూర్లురాలని. చెప్పవలసీయం 

న్నది, ఆదివలుకునిం దా వాక్యములు వినుట చే నామెవిషయ మె విగ క్తి 

పుట్టుచున్నది. 
దా. ---(నవ్వుచు నమ అంతమాట నెలవిచ్చుట ధర్మ ముశాదు. ఆంత 

మాత్రమువేత నే విర క్రిపొందినచోం గార్య మెట్టు నెఆ వేరును? వలు 

గ్రములువడకుండం బెక్కు_లు నిందా నాక్యములం వినకుండ నుత్తమ 

కాంకలభించునా ! అట్టయిన నూరకుండక వ్రయత్నించుచుండవలె, 
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మా, పృయక్నణు మానలేదు, ౪'ని యామెయెవ్యను పెబడి చంపునో 

యని భయ మొందుచున్నా ను. 

దా..___ఎంతమాట సెలనిచ్చినారు! దారి కాపాటిబంమెక్క_డ? భగవంతుండు 

నోంచ్చినాః సు కొపున యం కాయంం ర్రంబు ల నుక యఆఅ చు చుండును. 

అట్టు చవి నించిన క్ బారం సిం వెంది ఏ జెచిపెట్టుమురని చరా మె 

యిఖిమ్రయము. 

భూమా పలా జంన వెల్లి రాకు. కాడు. పెట్టా కిననో సౌఖ్యము లను 

భ +ంచుళు. లీని వ ర యూ వ్యవ ము దుళిఖణు అదన చుచు: దారా 

మంచిగంబుననుండు. ఇంతకు? దప్పు మఃశియొసమూన్షము లేదు. 

చా. = వమవోరాజా ! మనయుస్టుళ్తా రమాబొయి . నెట్టుపళము గావించుళొ 

న్నాండో యుపాయపుడిగి తెరిసిగొసిన బాయం నును, నేనడిగిన: దీన్న 

గా నమాధానమాూ వుండదు. మాను మళోరావాలుంగాన భట న 

ను ths బుదిడము తాంబన్నిన వలు పొ వింబు నిన్ను. 

కొనును. ఈమాట తమతో, జెవ్యబు కే యివ్వు ఉటకు వచ్చినాను, 

మా,.==సెయె. వలిచి యడ గవ సీనింకబొము. 

అని యతని బంక యొక నేవనాని:బి గిచి య్యాశరుగొనికన్లుని పంచె, 

కంక వాడు సౌధ్గసంబునఃబోయి ఏన్న ఏంవ నట్రియసమ య నుందు: నన్నుం 

చిలిించుటకు: గాగగామేమోయని చలునఫంబుల విచామందుచు మాళన 

రాజు సన్ని ధింజేక నమస్కరించి యొచి తొసనమలంకరిం చెను. అంత మాళవ 

రాజు వ'నితో నిట్లు (పృసంగించే. 

మా.--పీయా ! నుఖముగ నున్నావా 

అ= తమ యనుగృనాముండ మానుఖమున శేమిళోవము | 

మా.--నీభార్భ చెప్పినమాటవిని ప్రేమతో. జూదుచున్నదియా ? 
ఉం, అమ! నాకు మిల నాశ్చర్యమగు చున్నది. ఆ కాంత మొవట నెంత 

కోేవముంజూాఏనదో యివ్వడంతకు వేయి నెట్టు యేమచూపు చున్నది. 

మా.--ఆ మెను వశముకానించిఫొన నీచేమి చేసినావు 2 

ఆ.---అ మ్యూ! నావడిన్న కృను భగవంకు: డెలుంగు. మొవట సనేనెన్నిమంచి 
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మాటలాడినను దానికిః ఛు, తిఫలము నిందావాక్యములుకవ్ప మలిరమెొ 

శటిలేదు. 

మా....._మొసట మావలె నీవును నిందావాక్ళంబుల పొలయితివా § 

ఆ. కాశేమి |! యా మెవాక్యంబులు వినుటకంశెం జచ్చుటయే మేలంచు. 

దలపోనీనవా. డను. 

మా.--ఎ-తగువాత నీవేమి చనీనాను? 

అ... ఆమె యట్టునిందించుదన్నను విర _క్టి"జెందక సర్వదె యామెను 

లొంగం దీసీఖొను చ్రయక్నమునె సలుపుచుం డెడివాండను. 

మా, (కనలో దా మోదరు(డన్నమ 'టలు సత్యములే ! అంతమాక్రమున 

విర క్రిం జెందగాదుం fy క *శనుగాా తరువాతియువంతము చెప్పుము. 

అ.---.అట్టు బేనెంత కాలను చయుత్నము చేసినను నాప్ర్యయత్నములు వ్యర్థము 

లగుచువచ్చెను, 

మా... రమాబాయి మెజట్టులొాంగెనది +? ఆయుపొయంబు చెప్పుము. ఆదియ 

మనకిష్పుడు కావలసి నున్నది, 

అ...మవ+ఃరాజా!ీ రమాబాయి లొంగిన తేజంగంతయం విన్న వించెదవినుండు. 

నాప్ర్యయత్నంబు న్ని యు స్ట గం. ఇ్వేన-పూ*వివాాముల పొలం 

గుచుంటిని, ఇట్లుండ ననా శౌకఫకీరు మసపురంబునకు వచ్చెను. 

ఆమహానీయుండు లో కారాయ్యుండని చెబ్చందగి యున్నది. అతని 

(సృభావము సిరువమానము. ఆతనికి నఘటికఘటనాళ క్తి మెండుగ 

గలదు. అతని నట్తామహబుదు నవతారమనియొ భావింపవచ్చు. మన 

మతినీ౮: బెలినీనట్టు మణియొక రికి: చెలియదు. మనమవామదీయమ 

తమను హిందూ దెళములోం బబగించుటకయి మక్కానుండి యిచ్చు 

ఓ రుబెంచినాండట! ఆమ్మవానీ మండు మిగులం గరుణాళుందు. ఆతం 

డెరులువిచారీంచుచుండ చాచి సహింవలేండు. మనగ్రామములో్య 

వారందటు నాతనింజూాడ. బోవ నేనునుం.బోతిని. అమ్మ వోత్తుండందతి 

నదృంఠగారపముతో:.జూచి కొంత నేపు మతమును బోధించి విచారా 

శ్రాంతునివలెం గన్న, ట్రుచున్న నన్ను (బొడం గాంచి కరుణారసంబుచిలి5 

వారినందజును బొందానివంప నన్ను నుడ్జెశించి యిట్లనియె. “ఓ పురుష 
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వరేణ్యా |! సిన శ్ర్రీనిషయికచింక చే వంత పాలగుచున్నటు తెలియ 

వచ్చుచున్నదని వృళ్నింవ చేరును నమస్క_గెంచి మావృత్తాంతంబంత 

యు విన్న వించితి. అదివిని నన్నా(జూచి కొంచెమాలోచించి “సీయూ 

విచ్రాగించకు ముం నిన్నామె తవ్పకవరింవంగలదు. నావాక్యము నిశ్చయ 

మని తలంపుము అని చెప్పి యొక యాకువయి శేదోవ్రాసి చుట్టచుట్టి 

దానినొక గ్రాటికి గట్టి రమాబాంయిని నమాపెంచి కంప జటల డలు 

ము c గట్టి వెకివచ్చి నాక్సినియె “'ఓయా ! ఆకాం౦త నీకు 

వశమయినడి, దానిం జేవట్టి పరింపుము. ఈవర్యాయము కీఫృపోయి 

నీయ ఖిలాషంబు తెల్సి నతోడచే మాలుమాడ క యత్యంత పేమతోం 

జాచి తప్పకవరించు. 3 ననివెస్పిపోయె. ఆమాటంను చే చెంతమాత్రే ము 

విశ్వసీంవలేను, అయినను నాఫకీరు మాటలయం౦ం చెంత నమకమన్నదో 

చూతమనిపోయి యారమాబాయికి నాయఫిలామ తెని”తిని. ఆంత 

నన్న పౌర సేవతో జూచి వరించినది. ఆమెపౌత్నివత్యము మిగుల 

నుతింవందగ్గ ది అతని నిరువమాన్మవ,బావ మే గమాబాయిని నాకొనంన్ని 

'పెంస్టి చేసినది. కాని యందు నాసామగ్ద్యంబు సుం లేనియంం లేదు. 

అని నిన్నవింవ మాళవరా జమి తెనందంబునొంఏ యతని కిట్ట₹యె. 

“కీయ! చేను దారాబాయినిః బెండ్రాడ దలంచి “ట్టు సివెటుంగసదువుగదా! 

ఆకాంఠకు నయమునను ఛయమునను మేమెంతబోధించిననుు నుంలేనియు 

లాభము లేదు. సోనిమ్రామెనుండిమనంబు నా3ర్షించుకొందమన్న నట్లొనరింప 

నాకు వశము కాకున్నది, ఆయభిళాష మిపల సంతావమును గలిగించుదున్నదిం 

కావున నీవాఫకీరు నెట్టయిన నిచ్చటికిం గొనివచ్చి శాయిభిలావం దీర్చుము- 

నీకుషబ్ర భుపునగు నా కార్యంబు నెఆివేర్స నీవంజివారంద ఆర్లు లేక దా!” 

ఆని పలువిధంబుల తు రాణుంగాంచి యిప్టనియె. eg పృభూ 

తమఎంతగా నన్ను. య్రొస్థింవ నవసరంబు లేదు, అతు ఎపృస్తుతంబున నో నీళ్లా 

మంబున లే(డు. కొన్ని దినంబులలో6 దప్పక వచ్చునని యతనిశ్ష్యులు చెప్పుచు 

న్నారు, ఆకతకండ రాగా నే తమదర్శనంబునకుం గొనివచ్చెదను, అతండు వచ్చి 

న-వోం దమకార్యంబు తస్పక కిఆ వేలును. తారాబాయి మిమ్ధుల వరించిన 

దనియే నముండు. మోణీ(క వివారింవకుండు, మోరామెకయి యేమియు 
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బ్రయత్నింన నవనచంబులేదు, ఆతండు దయా-+ళుం డగుటవే మావంటిసామా 

న్యులకార్యంబుల సే యపలీలంగ చిజి వేర్చుచుండ శ్రుభువులయిన కమ కా 

ర్యంబు సమకూర్చుటలో సందియమేమున్నది ? అకండు వచ్చుటయొక వేళ 

విలంబమగు నేమో! అట్టయిన శేను స్పయమ.గ(బోయి యాకండెచ్చటనున్న 

ను” తమదర్శనంబునకు. దీసికొని వత్తనని వరికి తన్నపృభువు నానందాంబుథి నోల 

లాడించి సెలవు ైకొనివీోయెను. అంత మాళవరాజాఫక్రీరువలనం దన ళార్యం 

బగుట సీదంబనిత. పోసి నరోషించు= ండె. ఈవ ర్రమానంబు దామోదరుందు 
థి 

విని తన కిక దోధా౭'జ్యంళబ్బూట నిద్ధంబని యానందమొందుచుండెను. 

సా గరపాల 

౮ ఆ అన ఉగ 1 వ్ 
m0) మూరి యడవ ప కరణము. Da 

భూళివరా a ల్లాచెప్పునయు పాలూ ౦బునలనం దారాభాయి. శన క్షధ్ధీనొ 

రాలగుట నిక్క బని నమియ ౦డె, అఫశ్రీరు వచ్చినచో సర్వము సమకూరు 

ననియెంచి యెంకతగ”ంద:వ'. చన్న నశం డెన్నికనంబ- తు రాలేదు. ఆతని 

రాక పిలంబమయంయి; కొంది మాళవర'జున ఆశాారాటంటు పోాచ్చుచుండె,. 

అక డారాటంబు చెందుచ.న్నకొలంది నవసిరాక విలంబమగుదుం డె, ఇట్టు 

దినంబులును వారంబులును నత్వ్యిమించుచున్ననికాని ల స్టుల్టా వచ్చి ఫకీరు 

వ న టు చెప పై వ జబల్ నబులా వచ్చినాఃడన్న మాట చెప్పలేదు. మాళవరాజ ద్రతిఃనము భటులనబ్టుల్టాయిం 

టికి బకీరువృత్తాంకంబునకయి వపుచుండెను. కాని వాళెలప్పుడు రాలేద 
ఎలి ఇ 

న్నమాటకప్ప మజియొకటిచెవ్చ లేదు. ఫకీరునిషి త మబులాయును తనశ కి 
్న యి టి అ Mm por.) 

యంతయు దారపోసి యకనిజాడ అరయ చుండెను గాసి యాతని యుదంత 

మెచ్చటను తెలయరాదయ్యె, మొదట. దాను క రృంబు నెజి వేర్తునని సృభు 
౬ న న స; అర్య 3 న a od నును మించి యు ర్న వాండు కా పన ఫక్షీగ వృ త్తాంతంబు చెలియ కుండం (భు 

దర్శనంబునకు: బోవ భయవడి కవటక'రణంబులు శల్పించికొని వభుపు 

సన్నిధీకి బోవుటమానుకొ నెను. కట్రుండ నొక నాడు ఫకీరు వచ్చియున్నా య 

డన్నవార్త పుగవుందు వ్యాపించెను. అడివిని యబ్బుల్లా యధథి కనందంబు న్ ది 

క డువడి ఫకీరుసన్ని ఢి కి బోయి తరమవ భునున్భత్తా ౦తమంత యం జరియంశేసి 
wy) ఆటీ 
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(వ, భువుసందర్శనంబునకువచ్చి తనయఖిలాపతీగ్చి నన్ను. గృతార్జుంజేయు. 
డని బహువిధంబుల: చ్రార్థింపసాగాను, ఆఫక్రీరు భూలోకనుఖములందును, 

తన్లూలక ంబులగు ధనంబులందును నాశ లేనివా౭డ,. కాపున మహారాజుల పెనం 

దృణప్రాయంబులు గా6 జాచువాంజేయయినను బరోవకాగశీలుం డగుటంబట్రి 

యందులకంగ్గీక గించి సాయంకాలము రాజసం వర్శనంబునకు" బోడమని యబ్దు 

లాతో జెస్పె. అంక నషుల్లాసంతోో వ మునం ఫలు న 

తనముగ ల్పీంచికొని రాజదర్శవంబునకుం బోపఫివా.చే యయినన ఇన్నృడందర 

కంక మగా నాశుభనగృనంజు రాజునకు. చెలువ సక్ష్య గంబుక? బర్విడి 

పోయెను. ఇట్టసుల్లా రా౭సన్నిధి- జే యాఫకీరువ్భ తాంఇంబంతయునిన్న నింప 
నత: డా౭గి౩చి యత్యంఠసంతోషము చెంద యనని శారవించి యాఫ కీరుదగ్శ 

నంబు చేయ. గుతూవాలుం డైయంం డెను, ఆం న సూరా స్రచుయం బపుడు 

నస్టుల్తా ఫకీరునొస్పకుంటోయి... యాశ్చ లు.౦ చీలుంండి పంక యలరాత్రి 

B- కుతో హు. రాజసందర్శన కకం చోయె. వి“రాకకయి రాజు 

సంసేస్థుం డలు వేచియున్నా డు కావున వారువచ్చుచున్న సంగని నాలకించి 

వెంటనే ర దురుచని నమస్కరించి కొని వచ్చి రుం చి తాననమిళ్ళి య. 

నిచ్చి గదను ముకంబున- డానొకయాసవనంబువ నధిససించి యా?ఫకీనుుతో ఇట్లు 

Sua 

రూ స ఏమో! తాము మొదట నెచ్చటివారు! 

వ---మేవ ! మొదట మశ యం౦వుండెకినారను. 

రామ క్క నుండి మతమువ్ స్తంచుట కే వచ్చినారుశాబోలును? 

దును రహిందూడేశఫ( జలం "యి న రాచాచంబు. నవః ౦బించి 

మముందును. బొందని యొక చెడుమునము సీషకాంచి. నిమ్మా గణముగా6 
చై” చున్నారు. ఆందుచ వీఠకందఆకు మనవుత వావచేళించి బాగు 

శెయవలెంని వచ్చినాను. 

రా అవపను, హిందువులు బుద్ధిహీనులు. వారం-తు నొకమావ వజాతివార 

అయినను వారిలో వారొక కె నొకంధికులవని చెప్పుకొనుచుం 

దురు. ఇందున్నచారి కొకమతమనియిం, నొక డాతియని చిం లేదు, 

తమకొ కమతముకలవ'రయియంంన్నారు. మారు. వారలంగరుణించి 
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యందలి నొక్క_మతమునకు జేర వారల. య. జేయుం(డు 

కానే నిశ్చయముగా నందుల శే యిచ్చటికి వచ్చినాను. 

రా...హీందూ దేశమున చేయెస్థలంబులకు( బోయి యంవన్యాసములిచ్చినారు? 

వ.._డిల్టిపురుబునం గొంత కాలముండి యువన్నసించినాను. 

రా. బాగున్న గి అప్వురంబునుబాలించులోదీరాజులు మత మందు పట్టుదల 

గలవారు, మోకు మిగుల సాయవడియంండవచ్చును. 

వ.-.సాయవడశేమి ? మనమవామదీరుంలు పాలించుపురంబులం జెట్లయి 

నను మనమతము వ్యానిం చిుయంం౦డును. కాని పిందూరాజు లేలు 

చున్న పురంబులం దువన్ఫృసించి మతమును వ్యాపింప. చేయ వ లెనను 

కోర్కి యః న్న ది, 

రా అదియేయు త్రమము, ఈ రాజసంస్థానంబునందు. దప్పక యం వన్యసింవ 

వలనియున్నది. వీరు మిగుల స్వమ తాభియానముగల వారు. కావునవీరల 

ముందుగ మనమత మందు? బ్రవిష్టులం బేసినచోం దక్కిన హిందూస్థా 
నంబంత యం లొంగిన క్రై భావిందవచ్చును. 

వ..._..అందునిమి త్తమె యివ్వును రాజసానంబున దిఠరుగుచుంటి. 

రా.-ా-ఇం దేయేపుగంబులకు: బోయినారులి 

వ. చిత్తూరు, గ ద్వ్యారు. కవలసుయరు మొవలగు దుర్తంబులం దిరుగుచు 

నువన్నసించుచునుందును. ఈమధ్య గమలమియరు దుర్గమునకు పోయి 

యచ్చట నువన్య సించితి. 

రా._మోరు కమలమియరు దుర్ర్తంబునకు.బోయినారా ? వృథ్వీరాతాసంగతి 

యొస్టన్నది ? 

వ. అకతనిసనంగ తి యేమసివెవ్చను, మిగుల విచారంబు. జెందుచున్నాండు. 

రా... మేము గొనివచ్చి న దారాబాయిని విడిపింప యత్నము చేయూచుం 

జెనా? 

వ. ఆతం డ్మావుయన్న మే విశిచికొన్నాఃను.  వానియాటలు మోయొద్ద 

సాగునా? ఇ-క వా. జేమియుు. జేయ: జాలక ఆారాభధాయినవయి 

నాశవదల కొని విరాగియయి జేశంబు దిరుగంబూనికొనినాండంట? 

రా. మేమాతనికి వైరాగ్యము గరిగించితిమే. 

రి 
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వజ అనును. మా వభావమెంతవర్ణనీయ మైనది. అందులో డామోదరసీంగు 

చ తిభావిశేపము చెవ్ననక్కు ఆయే లేదు. 

రా.వఏవుటనుచున్నారు? మిశెటు తె” సినది? 
య య 

బ.=రయ సుల్లా నాశివ్యకోోటిలోనిచా(దు, ఇతడు నా కెప్పటి వృత్తాంత 

మవ్వుడే తెలయంబజుచుచుండును. ఆదా మోదరు. డాతారాబాయి 

నిగొనివచ్చుటలోం గనం బజి చినబ్యువి శ్లేష “మెంతయం. గొనియాడం 

దగియంన్నది. 

రారా ధ ళు న వ ర్త w ళు గ న లో, స్వామీ _వృనంగాంత్రరము యుచున్నను (చ పాకంబు కు వచ్చినా 

రము, త మదర్శనం బున శెన్ని యోదినంబులనుండి వేచియున్నారము. 

వ.---ఎ౦దునిమి తము? 

రా. =. మాయ ులా చెవ్చలేదా? 
[ము 

వ. లేదు. రాజుగారు తమ దర్శనంబు: సోరుచున్నా రనిమా త్రను చెప్పీ 

నాదు. నీ యభిశాష మేమియో చెళ్టుము, 

రా.=ఏమియా లేదు తారాబాయిని భోగం వోక్రానవలెనని యున్నది, 

వమిగుల బాగున్నది. యే చేయము. 

రా.-ఆమె యెన్ని "౯ గయుల బోధించినను వినదు, నన్ను వం౦వనిష్టవడకున్న ది, 

మోరు మోప, భావంబుచే గమాచాయి నబులాకు భాగ్యగాం శేసినారని 
౧౧) 

విని యబే తారాబాయిని నాకు భార్యంగాంజేరుందునేమో యని 

య పేవ్షీంచియున్నాాను. మారు నాయందు దయయలుంచి యిక్కౌాా 

గ్యంబు నజ వేర్చుండు. 

చ...._-ఇంకగాయ టబ్రాగ్భాంచ నేల? అట్లు చేయుట నాకు విహికకృత్య మే! 

రా._మోకది విహిత కృత్య మెస్ట గును? అయిన మావంటి దీనుల క?ర్యంబులు 

ఛచెజి జేర్పవలయింు. 

జ, వీమట్టరుచున్నాఫు ? హిందువులకు మనూమదీయమతేము నువ దేళించి 

వారిని మళామృదీయంలం గా. జేయుట యొ నావని, ఆందులశే కదా! 

యీాహీందూదే+మునకు వచ్చినాను. వీవిధంబున నయిన హిందవుల 

మహమదీయంల: గాం జేయవలె. ఇటుండ హిందూరాజపు తి కను 
0 ౧ (లో 
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మహమ్మ దీ యునకు భార్యంగాం కేయుటకంకె నాకు విహితకృత్య 

మేదికలదు? 

రా. (నంతోషముతోో వవ్వాశే! బొగుగా నెలవిచ్చినారు. మోరెంతకయిన 
సమర్గులశే! 

ఫకీ క. టల విని మిగుల సంవసీంచి, ఓయీ | సీ కార్యంబివ్వుడే 

తీర్తునని వెన్పి కనమూటలోనుళక్న యొస్క_గ౫ాకు గీసి చుట్ట-జుట్టి 5" చానుమ 

తిని తారాబాయి మందఏిరంబు బునా చ్చ సరా మైతో పరం కునే చెస్టుచు 

నామెవేలికిం స్ట ంచో (౯ నాము డో వహ మానస యయి CE ES 

చండాలుండస, నాద*కిరాకును, నీ ప్రాణంబుల నెపీకీంతుజేసి తిరగిపొ ము, 

లేనిచో నీవిక. డ చచ్చుటసిద్ధం'” బస లుకం గా నాఖకీరు రమాబాయి వటి 

ఆమె సామాన్య శ్రీ కానని యెఆి.గి యవ్వనము సొావాసీంచి యామెయు 

ద్దకు, బోయినః జంపునే మో యని భయపడి సామముహేతనే క ర్య ము "సఆ 

he వినుకకు మరి రాజాంగాంది య ట్ల యొ. రాజా! ఈమె 

మానను వలెం గన్పట్రదు. ఆమె చ సిరీతోలంజుగ ట్రవచో నామె దుఖఖుం 

బునవలి Sa eee ఆరసువలటంఫ మాక” ర్రాబు ఇలకు కోని 

యిది తగినసమయము కాయ ఆమె గఫఘిముగా నిచ్కించిన సమయంబున దీనిని 

బంధింవవలయంం. అట్టిసమయను కనివట్రి నాకు? డగియంజే ఫయము,.. ఆని 

చెప్ప ర జందుల కంల యగు ట్రిస ee వేచిాంంలడె. కాని యా 

తారాబాయి విచారాలిశయముే కావ ప్వడైన న్మిష్కింవ లేను, సిద్కించినను 

ఒకగడియయయిన వోరి! ని bos యొటు గదు. ఇట్టైుండ నొక నా౭జా 

తారాబాయి శ వ్యావై శనం యోభంచునుంగ 6 'బెప్టమ్థచేపక యానూ 

భవరాజు కార్భంబు ఇెఅ వేర్చుఓ కు-౫ా(బోలం న్ "క్క వడవచ్చ చి”క*లము 

నుండి తన్నుం జే నీయకొపోవుటనలనః గలిగినకోపము తీగ్చికొన చనామెను 

ఢముగా నావహీంచి 'మెయినుఆ చున్న చేసెను. అండ నచ్చటనున్న దాసి 

కాజనముపేోయి. యావృత్తాంఠము శూ ఆత "జలువ నతండు ఫకీరునకు 

వా _రనం పె. ఆంశ చాఫకీరు వర+వువరునన బోయి నిశ్శబ్దము గా నామె మం 

దిరంబుసొచ్చి యామె సుడమచేతి కాతోరమును బంధించి వెకివచ్చి ప్రాణ 

ముదక్కి౦చుకొ నెను. ఆఫకీరట్టువేసి రాజునొద్దకువచ్చి “యింక ఫకార్యం 
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బగుట సిద్దంబు, నినా కొన్ని దినంబుల దనుక నామెనుం జూడంబోకుము, 

ఆమెయె నీకు వర్తమానమంపించును. ఓశ వేళ నామెలేచి శేంగట్రినతోరమును 
క ౦పీ పాజివెచినను దానివలన మనకు నపష్రములేదు.”" అనిచెప్ప తననివాస 

ds బోయి. ఆంత. దారాబాయి నిద నుండిలేచి తనచేత బదమ 

a యాతో రంబును గాంచి నిర్భరకో పంబును మాని యాతో రంబుళు స్రైరచి 

కొన సాధనంబుగానక దంతములకన్న వేటుసాభనంబు లేదని భాపించి యడి 

మిగుల దృథసూ ల్రే మయి.నను "మెల్ల మెల్టనం,గొలకి యొకనిమేష మాత్మ ము 

చానినినె౦చి యోాక్యనునిక్పి లావల మడచియంన్న యా" కునుడీనీ యా- య. 

కేమివ్రాసెనోయని చూచి యాయాకును ముక్కలు ముక్కలు గా. 2 హస్సీ యచ్చ 

టనున్న యుగ్నిసమావంబున కుంటోయి యందులో'ం బడ వైచి భన ముశోసి తన 

కోవంబు దీర్నాకొనియె, కాని యావని చేసినవ్చటినుండియం(. దారెబాయి 

వెనుకటి కోచంబంజయుం ఫెసీ సంతసము చెందసాగాళు. పూ “రము చెరిక 

_లెలను న సిక్ పైడి చనను నివ్వుడు నొరిలం జరంబిరిచి మాళవరాజు చర్చలను 

గుణంబులను నదుగ నారంఖించె. అడిచూచి చెలి! తెలండటు చవు ర జికా 

ర్యంబు డీలుట సిద్ధింబనియు6 ఒకీరుక ట్రన తోరంజఒబుపజణన ఫలంబు లేకి వే లేద 

ననియు దలంచి సంతసించి యానా? గ్ర పము (ప్రభువునకు: జె యంకోయ ననం 

డమితొనందవంబు నొంచదుచుండె, ew దచారాఫాయి మందింబులతోనికి 

రహస్యం బు 77౪ చవర స్ప పహషలు వచ్చుచున్నారని తోభా-పునంబున నొక 

పృథపుశ్త. అప కృషాముగా మాళవరాజుపెవి సోంకిను. అంక వారు తారా 

భాంయిని సొనివేప శత్రువులు మచ్చుచున్నా'ని నిశ్చయించి ఉనకు “ఇన 

పొత్తు లగుభటుల6 దిలిపెించి తారాబాయి మంది" ౮బుచట్లుః కెంపుంచి 

యచ్చటనుండు వెరిక తెలు తప్ప మజీయెవ్వకు నామె సౌధంబున కుం చోంగూా 

డదసియంం. దనయూ- జ్ఞ ₹కుండ నెవరయిన నట్వపేయినచో వర ప్రాణంబులః 

దవ్బక తీయింతునని యం దృథము గా ఇానీం చెరు. 

స శ 



అరై నముప్పదియెనిమి దవ్మప్కగ రణము. ర 

మాళవరాజు మవామ్మదీయం6డయినను సీ రికలవాండు. న్యాయదృష్టీ 

కలవాడు, ఆ కినమాటను దప్పనిన్హము లేని వాండు. ఇతడు దున్చ్రబుద్ధియే యయి 

నచో: దారాబాయి దనకు. బక్షి. నకి మట మాయో పొయముచే దామోద 

రుని జంపించి యనా మాసము+గా దోధారాజ్యంబును బుచ్చికొనియుండును. 

కాని యతం డన్న చేయ నిష్టపడక తనకో నిట్లనుకొచె “పావము! దామో 

దరుండు మిగుల శ్రమ జెందుటయు నాకు దాను:డయియుం3.టయయిం దారా 

చాయినిగానిపచ్చి యిచ్చుటయు రాజ్యంబు నిమి త్రమేకదా! నన్ను జీరకా 

లమునుండి రా శృయించియు స్నాందు ఆ క్చితునికోర్కి_ తీర్చుట నారు. 

గ గవ్యము. చక్కంగా నాగోచిువ నితండు నా శెన్నియో యువ కారం౦ంబుల. 

జేసినాండు. ఆకా ర్భంబులలో. జిత్తూరజయ మె పొనంగలేదు కాని తక్కిన 

కార్యం బులన్ని యం నమకూ శినది,. 

ఆనియెనం జాలమట్టుకు నెఆ వేలినది. కాని దైవము వృతికూలమగు 

టచేం జెకిపోయినది. ఈరాజపు త్తుడు మిగుల జపాలు కలవాడని 

'చెవ్నవచ్చును. తోధారాజ్యంబ లీల యంంద్ధము సలువకయ నళము కావిం 

చుకొన్నా ౫ స) తేప్పించుకొనిపోయిన తారాబాయిని దిగి గొనివచ్చుటలోే 

నత. డువయోగించిన మాయాచాతుగ్య మెంతయు6 గానియాడవలసియం 

న్నది మజియంం వాకు సామంగ వ్ర భువయిరుం౦దుట కంగీక రిం చినాండు, 

ఇతని సాయంబన ముందు నాశెన్నియో లాభంబులు గలుగునట్లు తోంచు 

చున్నది. ఇట్టివ*%ని మన మెంతయంం నాదరించుట మంచిది” అని తలపోసి 

తారాబాయి ఫకీు శ బౌవంబున మాళవరా జునకు లొంగినవన్న మాట చెవిని 

బడ: గా నేవచ్చి పట్టాభిషేకము చేయవలయునని దీనాతి దీనంబుగాం బ్రాస్థించు 

చున్న దామోదరుని జాచి మిగుల గావించి యుచి తాసనంబున6 గూర్చు౦ 

డనియమించి యతనితో నిళ్లు చ,సంగంచె. 

మా. రాజపుత్ర! ఇంక నీవు తోధథారాజ్యంబునకు రాజవు వ 

చా, =--(నంతసీంచుచు) తమయను గృవాముండ నాకేమి లోవ 
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మా.ఎనాకు సామంతుండవయి యుండవలెను. ముందుగు3డనాకుం గార్వం 

బులందుం దోడ్పడుచుండవలయం.. 

దా. ఎంతమాట సెలవిచ్చినారు! ఇడియంత యు దమరు బెట్రిన యన్నము. 

మారే యీారాజ్యంబు గెల్చి నన్నందుప, ప లివి ప్పితునింగాం జేయంచు 

న్నారు. నా కింతయుప కారంబు తమ రొసర్నుచుండంగా సేం గ్భత 

ఘ్నుండనయి తమ యానతి నతిక్కమింతునా? తమకు సామంతుడ 

నయి రండి ముంగు తామువేయంబో , వనులందు జే గుడిభుజము 

వలెనుందును. ఇందుల శెంతమ్మాత్సము సందియిములేదు. ఇ'జె 1 మా 

ణము చేసెదను, 

మా. అసరు వద్దుం సీమాటయొకటిరుం. బ,మౌాణ మొకటి మం గారు 

కము ాశుకేంయు విశ్వాసముకలదు. నీకు తేవటిదిన మే వట్టాఖి 

-షేకమవోత్సవము. బి, బవ ర్రీంవంజేసె దను, 

దా. చి త్రము, కమయను గ వొముండ నాకేమి కొదువ ! కాని నాదొక 

విన్న వమున్నది, 

మా.--...వదియో వ 

దా.సింవాసనమధిరోహీంచుజకు6 బూర్టము మహ వె భవముతోం బురం 

బం దెల్ల నూ రే:గవలయు నన్న కళ తూ హలంబున్న ౫. ఈ యుఫీలాషం 

దీర్చుండు. 

మా.---ఆైై నీయగిలాష దీజవచ్చును, 

అని యిళ్వశెప్పి భటులను బిలిషంచి “దామోదరుని పట్టాఫిషేకమ 

పోతన మని పురమందుః జాటింపు.డు. కారువుల: దిగిపించి పుంబం 

తయు నలకరింవం చే యదు, వట్తాఖి షే కము నకు వలయం వస్తుజాత మాను సమ 

కూర్చుండు. అని కావలసిన కార్భంబులు జరువసియో గిం చె. య 

వల్కినవాక్యంబుల కపారసంతోపష౦బుబెంది దామాదరుంను తనణో నిట్లను 

కొని. నాతలం చిన క*ర్భంబు లన్ని యు నట వేన్చ బడెవటు సం౦తసింబపనలసి వం 

న్నది. సూర ధానులను లాలా గావంచితి, తోధా రాజ్యం ౦ము వశంబు 

క+వించుకీొంటి. తారాబాలిని వుూళిఎరాజున కర్పించితి. నాచనిన వ,తినచా” 

వున రమాబాయి నొక మవాన్మ దీయున కొనంగి పెండ్లి 8 *వించితి. రత్న 
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సింగును మొద౭ె చంవించితి. ఇంక నాకు శత్రుపు లెవకున్నారు ? ఎవ్వరును 

'లేగు. ఇ. క నేను నిరాటంకంబుగా రాజ్యం బేలుకోవచ్చు. నేనెక్క_ండన 

యిన నిన్ని కార్యంబులు నెఆ వేర్చుటకు ముఖృ్యకారణంబు భ్ గవదను గృవాంబు 

“ఓీభగవంతా ! నీదయయుండినచో బలఎరహిగుండయినను కార్యము చెణి 

వీర్చుకొనుననుటకు సందియమున్నదా ? నీ యను గవాం 'బెంఠకయిన సమ 

రనుయినది. అడి యనవో కూని సహాయంనిగా: జేము. నిరనుని ధనవంతునిగా 

సీను. సామాను నైన రాజుంగాంజే వం అట్టి సీ యనగ వావ భానంబు 

వగ్గించ నెవ్వరితరంబు ! ఇచె నీకు వందనంబు లర్బ్చించుచున్నాను. నా వట్టాఫి 

జేక మహోత్సనంబు నిరంతరాయంబుగా సమకూడునట్టు సేయం ము 

అనివలుసెద ముల ఛగవంనుని బ్రార్ధించుచు: బట్తాఖి శేకనమయంబున శివకురు 

చూచుచుమండె. అంతట మాళీవరాజానువుగి వ, కారము ప్త“దుంతయంుం నలం 

కగింసంజడియె, వస్తా ఫి మేక వనుపు లన్ని యు సమకూర్చ. బడియె, దా మోదన 

సింగు నూ రేగించుటకయి ముహోన్నతమయినయొకను దపు టమ:గు నలంకరించి 

తెచ్చి దా మోనరునిమంపిరము నెదుట నిలువ: బడిసుొు. శత్ఫుషు తెవరయిన' 

వచ్చిదా మోదరుని క పాయము కలిగింతురే మో నుని శంకించి తన నినికులను 

నేనానాయకులను బిలిపించి యూ రే.గుసకు యంబున దాయోదరుని కుభయ 

పూ న్రంబుల నడచుచు జాగరూకుఎయి రతీకులయి వ _గ్గించుచుంశుండని క్రి 

నముగా శాసీంచినందున వారానమయంబున కాయుఫంబులు దాన్ని వచ్చి 

యామవపు కేకుంగున కుభయపార్శ్వముల నలంకరించిక. మణియు నాతోధా 
పుర వాసులందటు దమక్షొ కృప్రభువు నఖిషేశమవోత్సవమునుజూడ వచ్చి 

నిలిచి”. ఇట్టందణు వచ్చి తమగాంకన్మపృభువు నిమి త్పము సృతీకీంచి యుండ 

గాంన నేపటికి దామోదరుండు రాజ వేషంబుందాల్చి యొకక త్రి చేకంబట్టుకొని 

పెక్కం ఘ్ర సేవకులు వెండిదుడ్డ బట్టిగొనియుభయ పార్శ పంబులనడచు చుండ గా 

ఛట్రాజోలు కదీయపరొక్కమసూచకంబులగు వద్యంబులు చదువుచుుడ మంగళ 

వా నృఫూాోషంబులు మిన్నుముట్ట పుణ్యాంగనలు మంగళవోరతులిచ్చుచుండ 

మందగమనమున నరుదెంచి యాను కసింధుగంబు నధిరోపాంచె. ఆంత మావ 

టీండు వ భువునకు నమస్కరించి యకని యనువుతివడసీ యంకుళంబు కేల? 
UW 

గీరిం చి యామదసింధురంబును నడికించ దానిననునరిం చి తక్కిన వారుద ఆకని 
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కిరువ, కలను సుందూ వెనకలను నమువనా-ంభఫించిరి. ఆసమయం౦ంబునం బురం 

బున చేయూల(జఊాదినను జననమూవాములచే నిండి మిగుల నంకులముగా నుం 

డెను. వ్య బలట్లు నిలిదియంన్నను రాజభటులళ ననంబునం జేసి యొకరికొకరు 

తోసికొనుట గాని కొటుకొనుట గాని లేకుండ నెమ్మది గా నడుచుచుండిరి. ఆది 
es 

W 

(| 
నమమ మైనను కరదికి కంల మాల కొంతులు మాళవరాజ సైనికుల 

వలె న్వడలం గడలుకొని యుందుటచే శత్రపులకు వలెనే చీకటి మొత్తము 

లఅకుం గూడ నడుగిడ వలనువడకుం డె. ఆట్రె వమయంబువ. బు కాంతల సౌధ 

విథులనధిఐసీంచి యమృవో త్సవముః ఇనా చుచుండగి. మణీయం మాళవ రాజా 

తన సౌధ్యాగ్కంబుననుండి మావేడుక చూచుచుండె. ఆహ్హ పురజనులు 

దా మోదరునివై భవంబునకు మెచ్చికొని “బెరా! ఈది? మోదరుం జెంతయంం 

నద్భష్ట పంతుందు. మొరగట సామాన్యు.డంినను తో ధానగరరాజ్యంబు సుఖ 

ముగా నం గృహించినాఃడు. సీని మాయాచాతుగ్భ మమేయముకదా! తాంద 

లంచిన కార్భంబులన్ని టి నవలీల నెజినేర్చుకొన్నా6డ., భర మే జయించు 

వని వలుకుచుందుగుకాని యిట నగరమే జయించినది”” ఆని కొంపలు వలు 

కుచుండి॥, “అకటా! తనమాట విననందులకు నూరధానుల చెన్ని చిక్కు_లఃబి 

టిభాదు! ఆ తారాబాయి శింశకస్టము సంప్రా స మైనది. ఆ యోగ్య రాలికి 

మవామ్హదీయుండు ఛ్ర్తయా! ఓీచైెవమా! నీకు యంగాయు క్షవివేకము లేదు. 

అదియేీయుండిన తారాబొలు.కి ప్రుచ్చుని భ ర్హంగా నిగ్గయింతువాకీ దుర్తార్లుం 

డగు దామోదరుం ఢ న్యాయముగా మాళవ రాజు నా శ్ళయించి తోధా రాజ్య 

మ్మాక్కసించికొన్న ను శీఘ్ర కాలములో నే యా పావభఫలము వానిని దుదము 

ట్రింపక మానునా? ఈదు రాత్తునిపాలనకు లోంబడియుండుటవలన మన దుర 

దృవ్వంబుః 'బేర్కొనవలసియంన్నది. అయ్య యో! ఈనీచున కధి కారంబు నం 

ప్రాఫ్రమగుట మనకష్ట్రముల నూచించుచున్ని' దని మటికొందజు పలుకుచుం 

డిరి. ఇట్లు జనంబుల కోలావాలధ్యను లప్పటి మంగళధ్వనులకును జయజయ 

నినాదంబులకును దోడ్చడి రోదసీకువారంబును నిండించె. ఆప్పుడు దామో 

దరుం డధికో త్సావా సమేతుండై సౌధంబుసైనుండి కన్ను జూచుచున్న 

తారాబాయి సిగ్గవడున ట్టామె సౌధంబు నొద్దనుండి పోఫునవ్వుడు లేనికీవిం 

జెచ్చికొని కనంబడసాగను, మజీియం దామోదరుః: డూనేగుసమయమందు 
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ఉగ స్రమగు రత్నభూవణంబులను, నమూల్యము లైన వ శ్ర భూషణములను 

ధ“ంచుటం వేసీ ని శ్చేష్టితుం డైయంండి చి క్రరుబొమ విధంబున గన్నట్టుచుండె. 

చా మోదరుం డబ్దూ లే: రాజావనథంబు సమీపించి లోనికి బోవునప్పటి. 

కారని వ శ్ర౦బులు ర_క్షమయంబులయి చూవట్టుచుండె, కాని వానిశరీరము 

కూర్చుండునప్వు డెట్టుండెనో యశై నయండజేను. ఆంత నచ్చటి రాజభటు 

లజేమియోయని తలంచి భయంబున హృదయంబు కంపింప రయంబూని 

యూ సీంధురంబును నినిసి వయికి-బోయి చూచునప్పటికి మెడనుంకి రక్షధథా 

రలు కాటుచుండె. వారంద ఆవిచూది యతని. బిలచిరిగాని నోటమాట లేను. 

అంత వారలు గుండెలు దంంకటకొట్టుకొనుదుండ హోవో కారంబు: బరువు వరు 

వున:బోయి మాళవరాజున 3ెకింంంవ నతందు మిగ్రున తై మిగుల విలపించుచు 

వచ్చి ఎవం+తనిం గాంచి గాయమును జక్క(గం బం? వి చూడ నొకనిళాత 

చాణంబు నానికుత్తుకం దూసికొనిపోయినట్లు గానవచ్చె. ఆంత మాళవరాజు 

మిత్రుణు చనిపోయినందులకు దుళఖంబుమ్కు బరులకుం చెనియకుండ వాని 

కుతుక దూసికొనిపోపునట్లు బాణను చ, యోగించిన మైన య శ్ర విద్భాకాళ 

లంబునకు న త్యాశ్చగ్యంబు" "జొదుచు శ త్రువు లెవ్వరొ దా'మోాపరుని( జంపి 

దంంందుగని యూపహీంచి వాని: బట్టుకొన చింకయుం బె శుత్నముచే హాము 

కాని ఫలము శేకఫోయె. ఆందుచే ల రా cnn జేయ: “జాలక విచా 

రొ తాతలు డెయుండే. ఆసమయం౦ంబునం బురజనులు గుంపులు నంపులుగాం 

నాడే “ఆక్కటా | యీదా మోదరుని మాళవరాజే చంపించియుండును 
చా మ+నరుండు సొధంబున ననున్న ప్వుడు చంపించిన చో? పః లనుమానపడు 

దురని యూహీించి యాయూగే.గ0వనెడి మిషవన్ని చంపించి శా(డు. దా మో 

దరుండు దుర్తార్హు. డైనను రాజపు గుం డగుట చేం గొంత సంతసించితిమి, కానీ 

భగవంతుం జాసంతోషంబును గూడపోవునట్లు మవామ్మ వీయపరి పొలనకు భోం 

బడునట్లు చేసినా:ండని మాళవరాజును న మాళవరా జ్యా ప్రజల 

మాటల ) నాలకించి మిడత గృవియోగదుఃఖంబునకు: బె జబనిందా వాక్యంబులు 

తోడ్పడి మలకిచ ఫ్రన్న నగా జేసెను, కాని క" దెదినంబు ౨ కాదు!ఖంబును 

మటిీచి ష్మతుందుపోంనను తో ధా రాజ్యంబు యు వచ్చి 

నందులకు సంకనము చెందుచుం డెను. 
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మళ్ళ “రాజు తోభాపురంబును వశంబుగావించుకొనిన కొంత కాలము 

నకు ను ఇదం లత్యు త్సావాంబుతో. జేయవలసీన పీగవం సుగుడినంబు 

లే తెంచె. - ౧1౯*యుంత్సవంబు నొనర్న మగుల కేడుకగలవార యుందురు, 

మణీయు వారు గ్రామంబున ఇంసుమూ: సుకుటుంబముల వారుమా త్ర మే 

యున్న వ్యకి నా వంతృవంబును శ్రేయ నూనరు. వారొక వేళం దినం సిరడిలే 

నంళఛీ మారలైనన్వుడు యూాచించియెన ధనంబు సమకూగ్చిళొని యా రుంత్స 

వంబు నయునుతే కాని యూశకుండ. జూలరు. మాళవరాజునకు. దోధాపురం 

బున్ఫు బజ'రా బౌ యం సంప్రా వ్రించుటంబటి యగ్యంశ సంతో షమాన మునింగి 
యును ప, కావున నాదినంబులు శాయగానే మహమడీ ములను బిలిచి 
ee షీల”! ఇంత కాలము మాళవ చేశ్లమం దీయయిచ్చ వంబును జేయు 

sah ees “రబ మనబేశముతో వండదుగు ₹సీనఏ యొకసొచ్చ ౯ ను, ఇవ్వు 

రంబు 7” టెవ'కు హిందూగాజులు వంపాలించినవారు కొషుశ వానల కుచి 

తము ₹నగగం గృ వంబుఅయ జేయబంచుండెడినారు. వున క్ర్స్రీరంబు గ్ త్త్గా 

భాసా ఫ,నవనే ఇ వన నున మోపుంబనం స వంవుగు మహా వె భనందుతోం 

Mens బుష్టివ చ్చునట్లు చెయవలి ననిచెక్సి యధిః౧బగు దృవ్యం 

చొౌొన ౫%, “గన చృన్భృంబును గతుంకలగాని దూవందు గువకు. రన నస్తుజాత 

మును ee యథావిధి నిర్వ ర్థించుచుండిరి. అంతం బీర్ణ ననుపునట్టివినం 
Sigs న్ మవామ్మదీయులే కాక హీిందువులుకూడ దానికనుళూలు 

శతోద్చ శన, ఆసమయమునం (బ్రణలణోం గొందటు తమకు. దోంచినవిధ 
మున నొక, 1 జీవము? దాల్చి ధనవంతులయూచీం చి ధనంబు తత 

చుండ”. సీగు శీవలము ధన నంతుల నే గార మాలవరాజాదర్శన ము నకుంగూ డం 

బ యగ్సించిం గాని వ్రభుఫ శనికి రానిచ్చునో రాసీడో యిని సందియ 
చదుచు6 *”, ఇట్లు కషము వేసికొని జనులు మూకలు మూకలుగా వచ్చు 

చుండుట నూళవగాజుకుమారుదడు గాంచెను. మాళసరా జునకు మూండేంప్ల 

పాయను ౫౬. యొకకుమూరుండు గలడు. మాళవరాజున కతని పెం ట్రైమ 

న ఆ! స గతాని ఇంతో చ్రేనతోం జూచుచు పాడు కోరినకోర్కుల 

14 
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చెల్ల దీర్చుచుండు. ఒకవేళ, దనత్వ్య, తనళోశ్కెలం దీర్పనిచో జాళ్ళయినం 
గ రంగువట్టు రోదనము చేసీ తనకోర్కి_ నెజి వేర్చుకొనుచుండును. తమకార్యబు 

సాధించికొన చాలురకొకయాయుధంబుగలదు. ఆయాయుధ మమోఘఫఘ 

మైనది. విష్ణువుచక్క౦బు, శంకరుని లి శూలంబు, యమునిదండంబు, వరుణుని 

పాశంబు నొళ్కొకవ్వు ము న్ను ర రబ్ములెన గావచ్చు. గాని బాలుర యా రోంధ 

చుగ్చైవ్వుకు వ్యర్థము గాదుం ఆయరుంధంబును చారు వయోగించినచో నెట్రె 

కఠినహ్ఫృ ప.యుం డైన, నెట్రిమవారా జైన చేతులు గట్టిళొని వచ్చి వారల యఖి 

లాషంబు నెజ వేరు చుందురు, చ,తిబాలునకు నా యాయుధము కార్య 

సాఫల్యదాయి యగు చుండునవ్వుడు అత్యంకపు త్త వాత్సల్యంబు గలజనకులుగల 

బాలుర కఏ కార్యసా'ఫల్యదాయియని వేట చెవ్పనక్కఅ లేదు, ఆయాయం 

ధంచేమోయని చనువరు లాలోచింతునే మో! అది యేడుపు. కార్యసాధన 

ములో వార కడియే బలము కావుననే “బాలానాం రోదనం బలి” మని 

పండితులు నుడ పుదురు. నాడు మాళవరాజకుమారుండు తనకి తాంనోరన 

వస్తువు లీయుకపోవుట చే నీయాయయధ ము (పృయోగించె. అంత నామె భయ 

వడి యావస్తువనిచ్చెను. కొని యడీగినత్ణమండే యూయలేదని యేద్ను 

చుండెను, ఎవరెంత యోదార్చిన నూరకుండ లేదు. అవ్వుడతనిరోదన ముపళ 

మింవంజేయళేక కల్లి దాసి చేతికిచ్చి తండ్రియొద్దకు: బుత్తెంచె. ఇంట్క ప్పెగు 
రున బ్రేశ్చాచున్న తనకుమారుంగాంచి మాళవరాజెదురుగంబోయి యదియే 

మని చాసినడుగనది య చ్చటివృ త్తాంతంబు జెలిపి కుమారకు నిచ్చె. అంత 

మాళవరాజు కుమారు నె త్రికొని మంచిమాటలు చెప్పీ యోదార్చెనుగాని లాభము 

లేకపోవుటచూచి తనశోతనున్న యుగరంబును దీసి యందుం బొదిగినరత్నం 

బులం జూపుచుండ నాబాలుం డాయుంగరంబుగొని యళ్టై చూచుచు. దన 

చే లికి బెట్టుకొని యడ్ను బాలించె. ఆయుంగరమతని ప్రే లికి మిగుల వదలు 

గానుండుట మాళవరాజెజటింయంం బడిపోపు చేమోయని శంకించియు 

దానిని బుచ్చికొనిక మరల నేడ్చునేమో యని దానిని తాను గ్రుపాంవం 

శాయె, ఈసమయంబున నీబాలుం డావేషంబుల నామేడవయినుండి చూచి 

యచ్చటి కంవీించవలయుంనని కోశ. అది మాళవ రాబానకిస్త్ర ము కాక పోయినను 

చాను వద్దన్న చో మరల గుమారుండు తన యాయంధంబు. ట్ర, యోగించు 
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చేసో యని భయపడి యంగీకరించె. ఆంత నిరువురుఫురువు లొంటినిండ 

మసివ్రూాసికొని చూపజులుభ య పడునట్లు శేకలు వేయుచు వచ్చి రాజుగారి! 

వందనంబులు సలిపి తమణాతుర్భంబు: జూపీరి, ఆరాజు నాడు వేషముకట్టిన 

వారిశెల్త నొక్కొ_క వెండినాణ మొసంగ నేర్పాటుచేసినాండు. కావున తన 
ఇయొగ్గనున్న నాకె ములను కెంటినిందీసీ చెలియొకంకి నొనం ౫౫, అది బాలుండు 

చూచి కెవ్షుననాగొ తాము'హార్చుండిన శయ్య పైనుండి క్రదంబడి యెడ్వనా 

రంఖించె. అచ్చటి నారండణు నిశ్నేష్తిగులై చూచుచుండిక, అంత మాళవరాజా 

కుమారు లేవ నె “యె ల్రికొని మయో దార్బి కారజణంబడుగ. గొంక నేవటికి వేవ 

ములవారికి చాకోముల బంచి పె క్రైదనని వవిశెను. అదివిని రాజు వెంటే 

మఆిళెండునాపోఎబుల దీసి కుమారునకీ మయంగా వా:జణాయిరు సుం వేతులలోను 

బడ వె చె ఆంత నావేషభారులు తమపుగ్యాంబుల: సొనియా దముకొనుచయు 

బాలుని దీవించుచు: బోయిగి. తరువాతంగొం వంకలు పు? వేవంబులందాన్చి కడం 

పుంనిండం గల్హావి వికార చేష్టలు చే యూచు దింకవింకగ ంతుచు మాళప 

రాజును దగ్శించవచ్చిరి. ఇట్టువచ్చికొంత నేపు తమ నె పుణఖముచూప భాలుం 

డిచ్చిన బహు మానుబుల. గొనిపోయిరి. అంక మాళవరాణా గార్యాంతరా 

సక్తుండయి లోనికింబోవుచదుం దనకుమారుని, నాణోములను చేవకులక ర్సిం చెను, 

అంత నానేవకులు వచ్చినవారి ౪ బాలునిచే బతుమానంబు లర్బించు చుండిరి. 

అంత నొళ పురుషు డుబై రాగి వేషము వేసికొని పచ్చి యచ్చటిన "ఎని దీవిం 

చుచు: జమత్కారవచనంబులు వలుకుచు బహుమానమందికొనిపో యొ. నిమ్మట 
నొకపురునంకు విప్రవినోది వేషము దాల్చి వచ్చి వా స్తళలాభఘవాదివిద్యృలయందు 

చఛాతుర్యము.జూపీరాజకు నూరుండి చ్చిన పనదన  మందికొనిపోయొ. ఇట్టు 

సెక్కు_రు పెక్కు. వేషంబులతో వచ్చి బహుమౌానంబులః గొనిపోను చుండిరి. 

తంత సూర్యుం డస్ఫమించినందున వారందథయు ముందు ప్ప స ర్థిల్లవలసిన కార్యం 
బునకయిపోయి యక్కార్యంబును గొనసాగించి. ఈచాలుండు సంకనముతో 

దం డ్రి యొొకుం బోయి ముద్దుమాటలచే వేషథారులు చూపినవిశేషములం జెప్పి 

స౦ంకసింవం జేయంచుం డెను, అవ్వడు 'లేఖకుండొకండు రాజక్రీయవ్యవవోరపు 

నత్ర మొక టిఃగొనివచ్చి చభువ గారికంజూసి యాతనిము ద నందు పొందు 

వజువవలయుననికోళిను, ఆంత మాళవరాజు కనయుూంగరము కుమారు చేవద 
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'బెట్టినాండ: కాన నకని చేతిని బ"శీగింవ నుంగరంబు లేదయ్యొ. అంక మాళవ రాజు 

తొందరవడి నేనల చిలికంచి వెదశంచెనుగాని యెచ్చటను గానరాదయ్యె. 

అప్పుడు రాజుకునూరున కాయం 6గ ర. బిచ్చుట తప్పి వంబని గ గ హించి నివా 

రించుచుండ నొకదాసీ వ" వవర్వున, బోయి (ప్ర వ భువునకు న; మలక తన 

కొకచోట దొగకినదసి చెప్పి యూయుంగరమిప్ప రాజందుల కమందానం 

దంబు"- బెంగ దొసికిబపూు = నంచొోొ:,0” నయ వ్యంత సంతోషంబునంబోయొ. 

మాళవ౯ "జాను దనము. ద్రాం కీ షక ము పోయినను వెంటనే లభించినందున 

కానంపంబు6. జెంనుచునుండొను. 

న CN 

అరి నలు'దవియన వగ రణము. ఈ 

“ఏగురాశ్తుండు “RD వృవంశమును మరినముగావించి 

నాడో, వీస్రారుండు sree రతి కిక రూలు రాజభ కిసము ఎతులఎి యున్న 

క ను దుకిఖసు దమన మంచివే నినో. 4 వఏపాపాగ్గుండు కులా 

జ్రారవిరుద న్ _నామలూలు వనవంశొ ద్భూనయలు:న రమాబాయిని 

మవానదీయునకిచ్చి రా4ంపగుణం గారవు బనుచంగ చింబంబును గ సీంవ 
౯౨) ) 

రావహూసద్భశుండయ్యెనో, ఏ సో ఘ్నుందు చిర a మముల నాశ్శయి.ంచి 

మా కంబ బెడలగిని రాూవకు రాద్నంజబు కాంకీంచి సనును నాసపందిని 
ఇ a Ww 

బలుబెనుల. బె బ్రనో, యూ తె, చ్భుం డగుదా హూదరసీంగును నానిశావబాణం 

బున ఈం + సెళాంతేంబున క లిథిం చేసితి. దా ! తుదకు నాపా క్లైట్టులున్నను 

బారు బగ", శత్ర్రే వయిన దా మోడరుని జంపనంచుల కమితౌనందంబు గలుగు 

చున్న దని వలు:ధంబులం జింపించుచు చారాబాయి యొక యు కరము 

వాస్ తన్ను నెల్వవ్వ ప గ లంచ చున్న యొక చెలిక త్తెంచిలచి కరు: త్రర 
Wy) al ౧ 

మిచ్చి డీని మ-ళివరాజాన మ్మసె పుటైెంవె. అంత నాదాసి ము గదు దడి(జని 

మాళవరాజును దగ్శించి యూయం త తరము ళౌరాబాయి తనకిమ్మని యెనని చెప్పి 

యందించె. మళవరాజు కనమూట విన్న ంతమ్మాత్రముననే మండివడి నిందా 
క్ష 9 వాకో్రంబుల పాలు చెయా చు వచ్చిన తారాబాయి తనకు నుత్తరము వ్రాసిన 
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చన్నమాట వినినతోడ చే సంశున్చస్వాంతుండయి యలతిశొ రవంబుతోం దీసికొని 
విచ్చి యిట్లు చదువుగొచె “మహారా'బా! గతించినవనికయి విచా రించుట నివ్ఫ 

లంబు. వృథ్వీగా జి.కపచ్చి పిడిపిం చునన్న యోాశ లేదు. మోకు! చ్రీతికూల 

ముగా వరించి యావగ్ణివము వలుబాము అలనుభ”గించుటగంశైి మివయను 

సంపాదించి సుఖమును భవించుకు రోంుచికంబని తోచినది, మనామ్షదీయు 

లయినను దముశుం బెండాడసందియంబులే ను. ఇంక కుముంగు రమాబాయి 

చెండ్లాడినది, లో కాపవాదమంశ యం నామేెనే చెందును. నాషంతగా. గలుగ 

నేసదు, మాగ్గదగ్నికుగాలు రమాబాయి. ఆమెన మసగిం చి పోవుటణో నాతే బ్బ 

మియున్నది? కావున చేనివజలో మిముం: దృణీకగంచితినని యన్య థా 

తలంవక నన్ను రాజావసధంబునకు. నొనిపో బు రాజఫుల్రైచారంబు నశునగంచి 

Sn బెడ భరాదుండు. కాని ఆ* మొ*టిన సువః సీ సన్నగా, ఇంక 

మాన తి ew ఈ రాజధానిశాంచేసీ ఎంబీ యుందవలె ఇది నా 

చేతితో వాసీనయు శరము. 
Ww 2 

పే వయరాలు, 

శశ గా చెయి” 

ఆనియంన్న యూయం త్తరంబు చనమునుఫకోనీ మాళవరా జూనందనము 

Soo నోలంలానుచు( బక్టీర్న షృబావంబు- బా మాటు: గొనిమానసనుచు 

నామ వ్రరము తెన్నినగాసి కనర ర భూరణందులం బహుమానంబుగా నొసంగి. 

తక రాజు తనహిొతుల త త్త గంబు మాప్ వివావా వ యత్న ౦బులు 

చేయించుచుండె. ఆంకట వారేర్భలు దుకొన్న చెండి సనంబు పచ్చె. ఆప్పటికి 

'రొడావసభంబును గన్నులవండువు గా నల-కరించి9. ఆపురంబులోనివారం 

దటు రాశానుమశింబట్టి తమకమగ్భృ శాంబుఎ మిగుల రవ ణీ మము" నలంక 

రించుకొని?. ఫురంబున 'చేవంకం జూచినను గను,ల కానంవంబు గొలువని 

స్థం బొకటియంంలేదు. వివావామువకుం గానలసీన వస్తుశాతంబును సమకూ 

ర్స బకియె. ఇంక రా త్ర వివావాంబు జరుగుట నిశ్నయంబని 2 విన్న నవృదు రాజ 

పుత్తులంనటు మున్ను న్ వుట నట్టు లిప్పు డీ తారా బాయిని 
చించషంచుదముండిరి, ఈవృత్తాంతము కృమ్యకృమముగా సూర ధాన్సాయుల చెవి 
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నోంశినవ్వు డతనికి సంభవించిన దుఃఖంబునకును గుమారికనుగూర్చి గలిగిన 

కేవంబున కును వాద్దులేదు. అవ్వడు రాయ లిట్లనకొనియు. “అకటా! తారా 

చాయి కిట్రిదుర్చుద్ధిపుట్టిన దేమి! ఆచమాళవరాజు నేవకురాంజా మెలో మంచి 

మాటలాడి యిట్రదుష్ట మార్షంబును చొొచ్చునట్లు శోసీరని భావించెద. ఆయ! 

దుష్టసాంగత్య మెన్నటికయిన: జౌటువక మానునా! ఓకుమారీ! ఎంకవని చేసితిని! 

నీబుద్ధి యం. గులా భిమానము, సదాచారము మొదలగు సష్దణంబుల నెల్ల నే యటి 

'పొలు7గావించితివి?ి మొదటినుండియుం నీప్ప వర్తనముంజూచి సివెంతోే యోగ్య 

రాొలవనియు( బట్ర్టనవట్టు నెజ వేర్చుకొనం బాటువడుదానవనియుు మిగుల 

బికృభ_క్షిగలదానవనియు నెన్నుకొని నీవె గం పెడాశ పెట్టుకొని ప్యుత్తులులేర 

న్నవిచారంబును నైకఠము వడల కొని యత్యంతసంతోషమిన పరిలుచుండ. 

దుదకు నన్నిట్లు దుఃంఖసమువవు లోముంచితివి అకటా ! సుజనవందనీయ 

మయిన నీయోగ్య తాగత్నం న వ్యదీయుల సంగతి యచెడు నగ్నివహో త్ర 

నంబంధంబు గలిగి నివ్ప)ఫ మయి తోలంగిన దేమి! సీపు తోధారాబ్యంబును 

శిలిచి మాతం డ్రశినిచ్చు రాజకుమారునిందవ్చ మణీయొకనిని బెండ్లాడనని శవ 

థంబుచేసితివి ఆశవధ మెచ్చట నశించినది? ”తో ధా రాజ్యంబును గెలువ నక్క 

ఆ లేదు, నాకొసంగనక్క ఆ లేదు. ఆనురూఫు-డయిన రాజకుమారుని బెం.” 

డినచో నసెుతయు సంతసీంతునుగ దా! అయ్యో! ఫీచసటునడుత నాకము 

ఇవాలకపోయు నే! నశ్వరంబులయిన నంవదల సించి కులగారవంబులు చెడ 

మవావ వీయం. నిం బెంగాడ నుచికమా! తుళ్ళను ఖంబుల కాళించి శాశ్వతం 

బగు HIE ఓటి పారు వేయ లేనని నీచే యెన్ని వర్యాయంబులో బలికిలివి! 

ఆవివేకనముంకయు చీమయిన£ ! నీయందు. ట్రే మాలెశయంబు గలవాండ నయి 

తోభారాజ్యంబు నీచే ఇెందంజేయవలెనని వష్టుదలక లిన యం౦ంవ టం బట్రియ 

కదా! నా కిన్ని కష్టంబులు wes వవయినవి! నేనా దామోదరునితో నే స్నేహా 

ము క సిక్రొన్నచో రాణ్యంబు. బా సి బడనూరునందుం బరులయి6ట. గణ 

త్వంబుల జీనించుటయు, టం. నివసించుటయం సంభవించి 

యుండదు దా! ేనిన్ని కష్టంబుల జెందుట నిన్ను/ంగూర్చియే యని నీకుం జెలి 

యంనుగ ద"? అట్టు తెలిసీయుం గృతభఘ్య్మురాలవయి నన్ను విడుచుటయే కాక 

తురకను. బెండ్లాడి శాళ్వతమగు నవఖ్యాతికి నన్ను. చాశ్రునిశాం చేసిలివి! 
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నిన్నుం గని పెంచి పెద్దంజేసీ ప్రేమించి యున్నందులకుం దుదకు నాకుం గలి 

wt (వృ తిఫల మిదియా?'” అని యిట్లు కుమారి చేసీన సీచకృత్య౦బునకు మిగుల 

వగచుచు గోడనుంబెట్టి తలపగులగొబ్టుకొని ప్రాణంబులుశిడిచి యీాదు[ఖమును 

తొలంగించుకొన. శ్రి 

నవ్పటికముండియుం మాళవ రాజా ననుమలెచొప్టున సర్వదా జాగరూకుండయి 

కాచుచున్న యబ్దుల్లాఖా నతనియొగద్దకు:బోయి పట్టుకొని యిట్లనియె. “మహో 

రోజా! సీవు మాళవరాశా శాసననంబునం గారాగ్భవామంనున్నా వు, నిన్ను 

యల్నించుచుండగా రాయలు తోధాపు*ంబు, జొొచ్చు 

జాగ తృతోం 7౧ పాడవంయునని నా కాళ్బాపించినాయ . సీవు నాకధీనుండ 

పయి యున్నావు. ఇట్స్ సమయంబున బ్రాణంబులు విదుగు వేని మాళపరాజణా 

'నాప్రాణంబులు దీయించకమానండు. కావుక నీవు మరణవాంధఛ విడువుము. 

నీవట్టు విడువ వేని చద్చుటకు వలనుపడనటు సీ కాల్సేతులు బంధించెవను.”" 

అని కఠినముగా. బలుక విని “*అక్కటా! వీరు నన్ను. జావనీరు. అందుల 

నావయతర్నవఎ సాగదు. కోరి. నెజవేఆదని తెసియు దానిశె చయ 

త్నించి నిష్కూరణముగా బాధింవంబడ నేలల అని తలపోసి రాయలా ప్రయ 

తము మాసను. అట నివావాముహుా ర్త మాసన్న మైనందున మాళవశగా బెం 

తయం. దొందరవడుచుండె. ఆ ఎవాహామవో త్సవమి చూడవలసిన వారం 

దటు వచ్చిగుం౦డిరి నాండు తో ధాపురమంక యు గుజ్తపు బద్ద నోడను గుల్ల 

ములతోడను సిడియుండె. తారాబాయి నామెచెనిక త్ర లంపఆు చేరి నామె 

మందిగమం చె యభ్యంజనాదిక ములు కావించి మాళవగాజంపిన యిమూల్య 

వస్తుపులనలంక రించి బివావాసమయంబున కు నొనివోపలయం నని మయొదురుచూచు 

చుండిరి తారాబాయి నాందు చెందుచున్న సంతసంబునగు వాస్తులేను. మాటి 

మాటికి బెగివచ్చి తననిమి తము గుజ్జపుబండివచ్చుచున్న దే మో చూచుచుండె. 

నాడామె యొకమారెనను నొకచోటను స్థిరముగా ార్చుండి ముండ లేదు. 

వింతపస్తువుల చెన్నింటి_జూచుచున్నను, చె)క త్తెలనో నెన్నియాటళాడుచు 

న్నను, నిన్ని చిత్ర క భలం జెప్పుకొనుచున్నను, మాళవరాజాను వగింసవలెనన్న 

కోర్క నే మిగుల చాధింవంబడుచుంవుటం గాబోలు నాందు తాాబాయికిం 

బొద్దుపోవున శ్రై కానరాలేదు, ఏవేని చప్వుకు వినంబడె చేని కన సిమి త్రము 

మాళపరాజంపినబండి వచ్చుచున్న దేమోయని భావించి యదినిక్కు పమో 
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కాదో యని చూచుటకై చె తేన బంపుచుండును, ఇట్టు తారాబాయి 

శుందు చున్న తహాతవా పొటు గాంచి చెనిక్ష తెలందటు ““మొదటి ప వర్రననున 

కిప్పటి వ ,వ రనమునకు నింతవ్య తాన మేల కన్నట్టుచున త” యని యబ్బు 

రవ హు. శిరి, ఇట్టుండం గొంఠ వడికి సూర్యుం ద స్తమిందె. చీ +టు లావ 

రించి. చుక్క_మొ త్రము లాక సంబు నలక రించే. అట్టనసమయం బున నొక గుల 

పుంబండి తారాబాయి సౌధము నెదుట నిలువంబడియె, అంక నొకపురు 

మండు లోనికిబోయి తొారాబాలున నొనిపోవ సెంచుచుండ నాసొధంబును 

గాచుచున్న నాజర్లా నిట్లనియె. కీయ! 

టకు నీల లేకు. మనపురంబున శ గ్యనులున్నా రని తెలిసిన. ఎవ చేకవటోపూ 

యము పన్ని యంది. రో? మిరు మాళవరాజు భటులెన్భు నాకుం దెలిసి 

నను మిముఒనమ్లి తారా*బాలయిని మోవె-ట'బంవను. తారాబాయి సీ సౌధము 

నుండి కొనిపోవునవ్వుద శ త్రువులేమి చేరాం గుర గాడు దా మోవరు: డూశేం 

గుచుడ శేమిజరిగనదో షు చూచినాఎకదా? ఇంతే కాక మాళివర"జా 

నాతో, “ఓయీ! నేనుగాని నావాసీన యమం తరము గాని వచ్చినం * దము క్ష 

తారాబాయి నీసొధముఎ ౦డీ కదలసీదద్దు అటు చేసీతికని నీ*., తయింతు” 

నని కథనము గా బలికిరుం న్నాండు. ఐట్టుండ నతడు వాన్ ని. తరరిబు 

ఈతెఠలాొాటెయి నిష? పంపించు 

లేకుండ చే సీతారాబాయి నెట్లు వ౧పఫుసాను? కాపున మారు వేలు యిీవృ 

తాంతము 'చెప్పినచో సట తవ్చక నాకొకయు తరంబు నంచిలు చ్చు. 

అవ్వడు తాగాబాయిని బంపెవను. మిరు నడిచి వెళ్ళిన చో. గ విళంబమ 

గును, ఈబండి చెక్కి వేగముగా బోయిరండని చలుక నామాటలాలకించి 

మాళవరాజా ₹సనవు ను వారుగూడ నెలీంగియున్న వారు ౩ *వున వరు మాలు 

మాటాడక తరగివేోయిరి అనంతరము కొంతవడి కొకపురుషు డు వగ్వడజినచ్చి 

యొకయంం తరమా స న... ఆది వాండు చదువుకొని తచు వృభువు 

ము (ద ను గాచి తా నాలసహ్నము చసినందులకుం బబ భువునకు జాలకోవము 

వచ్చిపడని తెలిసికొని భయవడుచు నాసమయం బువ, బ్రభుపు వెదుటం బడి 

నచో నేషిచేయునోయని శంకించుచు. దొ నచటనేయుండి తారాబాయిని 

బండిలో. వార్చుండం బెటి వం పెను, ఆతరువాత నామె చెలికి తైంందటు గలిసి 

తారా బాయి వివాిహమహోత్సవముం జూడంబోయిరి. 



మాళవరాజా తెరాబౌాయి కరగ్సవాణంబు సలువ నతికుతూవాలుం 

ఉడయి బంధు : గంబు చేతను, మితేలకేతను, బిచారకులచేతను బరివృతుండయి 

యారా౩న్మియయాగమనంబు నిమి కము వతీషీంచుచుండే. ఆసమయంబున 

నొక పురుషుండు కడువడివచ్చి నూళవేందుని జేగి నమస్కరించి యొక యు 

శ్రర మందించె అంత నామాళవరాజు తొంవరతో దానినివిచ్చి యిట్లు చదు 

వందొడం”౫. '*'ఓయా! మాళనరాగా! సీపు చా అతు చేసిన 

యవరాధంటబు=.:బటి యోజింవ సద్య్యోవధార్హ్ము ౦డప్ట్ర, ఆయిన వ గరు 

ణించి యట్లు చే వన_గీకరింవక నీకీ వం త్తరంబు ప్రాసితిని, సీవు తి ఫో ధా నౌ ర 

వంశము ద యన్యాయము, అతత. మా చియాూరు మండలము +ోనిది, 

కావున మామండబముళో నిటి es వవ ల్లుచుండ. జూచి 

సహింపనో-వ ౯ వున నీవు తభ "ంబును స స్వనసువులతో విడిచి సీమా 

ళవకు. బొము. అట్టు పో వేని es సీగ్ధముగ నుం మము, నిమట నీహా 

ళవరాజ్త శ్నేనుమును గూూగ్చి గూడ టి య యుండుము. జ నాతో 

చించుకొను టకు ర0ష దినములు గ విచ్చితి. తజశోవల నాలోచింది సీతలం 

పును చెలియంజే వుము”” అని చనునకొని మిగుల వఏచారంచుకొనుచు దన 

మిత్రమం త్రి వంవాగంబును బిలిచి యి (పృసం?ం చెను, 

మా. మీ యా! ఒకయావద యే తెందినె. దానికి (వ తీకారమే మో త 

యకున్ని. 

మ,_-వజయో సెలవిండు, 

మాప ధీ గా జక యం త్రరంబు వ్రాసినాడు, 

మ వీమని వానెను? 

మా, తో ధారాగ్యంబునో రంఈడినంబులతో ఏడిచివేేవతెన:ట, లేనిచో 

యయా దుం జేయవశతెన-ట. 

మ,--ాదీని 5*ోచింవ శేమున్న ది? 

చమూ. ఎందు చేత? 

మ,=ఇం౦క కుమున్ను పన్నినయు పాయ మున్నది కాదా? 
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మా.ఏది ? దాడివడనినచో చారాచాయిని రాయలను జంపుదుమచెడ్ 

యు పాయమా? 

మ=--అవును. అదియ రక్షణోపాయములళలో మంచిది. 

మా.---ఖఇంతకు మునుపొరుం పాయము వరిస్థ. మైనదియే? కాని ప్రస్తుతము 

బాగున్నది కాదు. 

మా. ఎందు చేత? 

మౌ----ఫూర్వము బ్నథ్వీ రాజునకు దారాబాౌయిని వరించ.గల ననునాత 

యం౦డెడిడి అందుచే: దనకు బ్రియాూ రాంగు తార ప్రాణంబులు 

దీయింతుమని భయవడి దాడివెడగరా లేను, కాని యిపు డాతారా 

బాయిని నేను పెండ్లాడుచున్నట్లు తెలిసికొని మహమ్మదీ వంంలలోం 

గలిసిన తారయందున్న య్రైమము తొలగించుకొనియం ండును, అందు 

వలన నీయుపాయ మాఠనికొక నిర్భంధకము కాదు, 

అని ఇట్టు మం శ్రులతో నాళోచనము చేయుచున్న సమ మంబున 

నొక పురువుండు కడువడింజను బెంచి, నమస్కరించి నిలున:గా వానింజూచి 

మాళవరా బిట్లనియొ. 

మా. తొరాబా యిని గొనివచ్చినారా! 

ఖ₹,....- లేదు. మేము వెళ్తుటకుముం దె తమరు కోవించుచున్నారని తెవిన్లీ 

తారాబాయి నొక బంజిలో. గూర్చుండం బెట్టె పంపినాండంట. 

మాఎ వడు? 

భ._ఠతనునేనానాయకు( డెన నాజర్లాను, 

మా.-.-ఇప్బటికి రాలే జే? 

భఛ.-వ మో తెలియదు. మాకందు ముందుగా నొకకొందతి కొక యు త్తర 

మిచ్చి మిరు వంవ(౫ా నాజగాను తమయోాజ కు బగుండె యాక 

న్యకను వారివెంట ప స్ట స 

మా... మాకుందవ్న మవ్వరికి పేను చారాబాయిని నొనిశా ను త్తరముగాని 

యాజ్ఞ గాని యాయలే బే! 

భ..ఏ మో నాజరా నిట్లు చెప్పినాండు. 

మా.---వదీ! వానిని గదురయంబునం గొనిరండు. 
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భ(వగిషడిపోయి నాజర్రానుని గొనివచ్చును అంత వాండు చభుపుపాద 

వద్మముల పై/ బడి నమస స్కరించి నిలువంబడియె. విమ్మ్షట య 

తనితో నిట్లు సంధాషించె, 

మా.---పీరీ! తారాబాయి యెక్కడ? 

నా,--తమయు త్రరము వ కార మంనా నే? 

మాఎ-- తారాబాయి యిచ్చటికి రాలేదు. ఇంతియకా నావంవీన సేవకులు 

కూడం దిరగివచ్చి యిచ్చట నే యున్నారు. ఆరాజకన్యక యేమయినది. 

వాఎ--వ మో! నాకు. బెలిసినవిషయమిది. “మొదటం దమభటులు గొందజు 

వచ్చి, తారాబాయిని బంపుమని చెప్పి నారు. కాని తమ యాల 

యెనదో 'లేదో యనునందియముతో చాగలవెంటః బంవక తమయొద్ద 

నుండీ యొక యు త్రరమును సొనిరండని వంపిలి. 

చూ, ఆపును! తరువాత! 

నా.కొంత నేపటికి కొకపురువుండు పర్విడివచ్చి, నాకీయం క్ర మోయంగా 

భఛయవడి వారివెంబడిని బంసినాను, 

మా.----నీది యాయు త్తరము? 

నా,---(వేతికందించును) 

మా, (దానిజూాచి నిజముదాంకితం బగుట జెలకంగ్ని యిట్లు చది వెను 

“$6! దురాత్తా! మేము తారాబాయికె యిట్లు నృతీక్నీంచి యు 

డంగా నామెను mee విలంబము చేయుచున్నావురా ! ఫో తగ్గ ణము వీని 

"వెంట బంవనిచో నీప్రాణంబులు సీకుం దక్క వు.” అనియు త్రరేము చదువు 

కొని శృతువులు తనకుతుక ను త్రరించినారని వు. మంత్రు లతో 

నిట్లనియె. 

మా. ఎా-అక్కటా | ఇదియంత యు చిత్ర, ముగా నున్నది. తఈముద దృయిష్పుడు 

నాయొప్పనే యుండగా శగ్రు ప్రవుకే టో ముద్రను సృణించినోరో "తెలి 

యకున్నది ! న... త్త Bess పాటువడిలి మో 

యామె మనను తప్పంచుకొని పోయినది. ఇంక మనకాకాంత లభిం 

జో వో షు షు శ ~ లౌ చుట యసంభ వము, అయ్య యో : నామి రయ దా మోదరుందున్న 
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యెడ చెట్టయినను దారను గొనివచ్చి యిచ్చునుగ దా ? (అని విచాగిం 

చును. 

మ.---మవోరాజూ ! విచారింవనేల ? తారాభాయిని మరల మనము సంపా 

గించుకో(దగినయు పాయ మొకటి యున్న ది. 

మా. (తొందరతోో ఆయుపాయ మేది? 

మ. రతారాబాయిని గానిపోయినవా(డు వృథ్వరాజయి యుండును, 

ఆతారాబాయి పిక్సభ క్షిగలది. కావున మన చేతులలో? గొక్కి_న 

రాయలు మనకుండంగా. దాగ మనకు వశ్యయగుటకు లోవమే 

మున్నది ? 

మా. అవును. ఆది యొక యుపొయము కావచ్చును. (ఆని యొక భటునిం 

బిలిచి కీస వేగముగా బోయి యబ్ద్ఫుళలాతో జరిగినవృ తౌంన ము 

చెక్పి శగ్రువులు మనల మోసపుచ్చుచున్నారు కావున సూరధానులను 

ఛ్మవ్యము గా. గాపొడుము అని ెవ్పీ రము (ఆని చెప్పి వాండతిగ 

య౦ంబుగంచోయి తిరిగి వచ్చి మవోరాజునకు నమస్కరించి 

భ._ మహారాజా ! యబ్లు*గా యచ్చటం గానరా లేదు. 

మా. నమో | ఆదురారుండచ్చట గాపుండ లేదా! 

భ. లేదు. 

మా. ఆశీచాక్సుం డెచ్చటికి బోయినాడో యడిగ తెలిసికొన లేదా ? 

భు. తె"సిగొంటిని. 

బూ.--=వీమి చెప్పినారు ? 

భ.....తారాబాయి నినాహను చూచుటకయి రాయలను వెంట: బెట్టుకొని 

రమ్మని మీరు నం చేశముంపినారంట. తమ యారు దలందాల్చి యతం 

జారాజుతోంగూడ నిచ్చటికి వచ్చినాండని చెప్పినారు. 

మా.---(ఆశ్చగ్గవకుచు) ఆయ్యో! నేనట్లు చెప్పి యెవ్వ౦ని బంవలేదే ! 

భు. తా మొకగుల్ల పుబండియె వపంపినారట,. 

మా... అకటా! ఇవయం వయం "మోసము"గా నున్నది. రాసు లచ్చట లేడా! 

భ,-==లేడ. గృవారతకులుమ్మాక్ర మచ్చటనున్నారు. 

మా, ఆదురాగుండురమాచాయి యింట నున్నాండే మో! పోయి బంధించి 
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కొనిరండు, (అనివలికి కొందజుభటుల6 బంపును.) 

అంత నాభటులు వరువువర్వునంబోయి. తిరిగివచి “మహారాజా | 
తమసెలవు వ, కారము రమాబాయిగూ6డ. బెండ్లెచూచుటశై వచ్చియంన్న 
దంట. ఆచ్చట రమాబాయిగాని యస్టుళల్టాగాని కానరాలేదు.” అని విన్న విం 
చుకొనిరి, ఆంత మాళవరాజ త్యం తదుణఖము కల చాండయి శ తెవులొనర్భిన 

మోసమున కచ్చెరువందుచుండె. తక్కినవారు నాసమాచారము విని నోట 
మాటరాక నిశ్చేష్టితులయి యుండిరి, ఆంత మాళనరా జ్యినియె. “బారా! 

ఎంతే వనిజగిగినది ! ఇపియంతయం నిం దృజాలంబువలెం గన్నట్టు చున్న డే! వేలికి. 
జిక్కి నవారందతు సమయమ.నకు లీలగా దప్పించుకొనిపేోయినారు. అకటా! 
ఆదురాత్తు 'లెట్టు పంచించినారో మాడుందు. ఆతారాచాయి యెంతో 

నచ్చు కముపుట్ర ను త్రరంబు వ్రాయ నెంతయంు సంతేసించి కార్భము నెజ వేఆీ 
నదనిభాఒంచిలిని. ఆసంతసంబునకు మాటుగా దుళఖమే నాకు సంపా హమ 
యినరది, పీసీ ! తారా ! ఎంత మోసము చేసిరివ Sd! యబ్దు ల్లా | స్వజా 
లెవాండవయ్య నాధనంబు న పానము 7 మెక్కి నవాండవయం్యి నుం లేనియు 
విజ్వాసంబు లేక తుదకు మాకే మోసము చేసినా వెమరా? సీవే నాకు మోనము 
ని 

మెసినవ్వుడు రాం మోసము చేయుదురగని "వేఆ:ం దలంవవలరాంంనా ? 

క న న ష ఏల క్ర హై ‘ ఇ ! 

శ తేగలు చేనీన మోసము మిగుల నబ్బు ంబు గెలుపుచున్న ది అకటా 

ఇ 

శరీ | దుష్టా $ సీ వెంతో యోగ్యుండవని నమ్లిశినిగాని తన్నయింటిేకి కన్న 
ములు త, వ్వ్షమూప్షికమువంటివాండవని యొయింగకపోతిని, అయ్యి యో | 

ఎంత పనిజరీగినడి! ఇంక వృథ్వీరాజు నెదిరించి వేతంనిక్కిన తోధాపురంబును 
దక్కించుకొనుగలచవా ? ఆద్య రాజఫపుగ్ర్రండు నా.డు చిత్తూరునకు. బోయి 
నవ్వుడు నన్న నమానఖిన్ను నిం చేసి పాఆఅందోలెంగచా |! ఈవర్య్యాయము జీవ 
ములనే రీయునేమో ? ఆని యిట్లు వివావామహోత్సవానంద మనుభనింవ 
పలసీన మాళవరాజా విచారవరీక స్వాంతుండయి యుండెను, 

— De 
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కమలమియరుదుర్ష ౦బున రాజమందిరములో సభాభవనంబునం దారా 
బాయి ముం బృభ్వరాజును రాయలు కూర్చుండియున్న సమయంబున సరభ 
సంబున. బకీరు వేతెంచె. అతండు నభాభ వనంబును ఎపీ వేశించుట చూచి 
తా రాబాయియుం బృథ్వీరాజును లేది నమస్క-_రెంచిని. కాని సూర ధా న్రా 
యలు తోధానగరంబునం గారాగ్భవామందున్న తన్ను గమలుమియరుకోట 
శెవ్వరుగానివచ్చినారో యని యాళోచించుచున్నవాం డసటచేకనో, లేక 
యలు తమ రాజవంశమందు జన్మించి తాను మ్రైచ్భజాతీవాండయిన వకీరునకు 

నమస్కరింప నిష్టములేకయో నమస్కరింప మానుటయీ కాక యాసనంబున 
నుండీయెనను లేవలేదు. మణీ మం నూరధానుండు చారాబాయినిదప్ప తక్కిన 
వారి చెవ్వరి'నెటు' గక పోవుట చేతను మణీ మయ నాదుర్ల ౦బు తవకుం గ్ఫొత్త 

దగుట చేతను మాళ వేంద్రుని గెలిచి తన్నును తనకుమారికను మలీయొ క రాజు 
చెఆ. బెక్రై నేమోయని స న నేదిపలుకుటకు: దోంచక కుమారికను 
పను సగోవంబు నిలుపుకో లేక ఊూమెతో నిట్లు త నంగించేె, 

రా. తారా! సీపు మాళవరాజును వరించిన రొచ్చు కాలపు. నన్ను విడిచి 

దూరముగా చోపేమి ? 

తా.-(తనలభ్యో మాళవరాజు నన్ను. బెంగాడె నన్నమాట యాతనిమనం 

బున దృథంబు గా నాటుకొని క బట్టి యిట్లనుకొనుచు న్నా6ండు. 

(వృకాశముగా నాయనా ! మన మివ డెద్చట నున్నా మో 
తెలియంనా ? 

రొ. తెలియదు. దానిశేమి ?* నీవు యోగ్యురాలవని భావించుచుండం 
దుచ్చ్భుండగు మ్రేచ్చునిం బెం డ్జాడి నాకవఖ్యాతి సం పొదించుచున్నా ఫు. 
ఇంక నీజన్యము కాల్చనా ? 

ఇఆఈా.....నాయనా ! ఏమి నీ వట్లు పలుకుచున్నావు ? శతారాదాయికిొక్క.. కే 

నాలుకయని తమరిజుంగరా ? 

రా. ఎణుంగుదు, ఆందు చేత జే మొదట. జేసిన వ ప్రతిజ్ఞ నత్మిక్రమించి మాళవ 
రాజు నేల పెండి స్రయాడితివని విచారంచుచునై ను. ో 
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తా,--ళివు శివ తారాబౌయి కంఠములో' జీవములుండ నటిని జరుగ 

చేరదు. 

రొ. (ఆశ్చర్యముతో) మాళవరాజును బెండ్లాడలేదా ? 

తా.....నాయనా ! వేనింత గా? 'జెవ్వచున్నను శ్ర మపడుచున్నా కేమి రి 

'రా,..__తోభాపురజను అెందుల కిట్లు చెప్పి నిన్నును నన్ఫును నిందించి 

నారు ? 

తొ.మాళవరాజానుండి తప్పించుకొనవలెనని యున్నియుంపాయములు వన్ని 

నను ఫలించినవికావు. అందుచే మాళవరాజునకు చేనౌక యం త్తరంబు 

చ్రానీతిని, 

రొ.--ావమని చ్రానీతివి ! 

తౌ, పెండ ,యోాడెదనని. 

రొ.___ అట్లు న్రాసినంతమా త్ర మున ఛెట్లు తప్పించుకో గరిగితిని ? 

తా. మాళవరాజు వివాొవామాడ సిద్ద ముగానురఆ నానిమి తము బండి 

వంకించెవనని చెప్పె. కాని యతందు బండివంవకమునుపే ఈ మహో 

నుభావుడు బండిగొనివచ్చి నన్ని చ్చటికిం సొనివచ్చినా:డు, 

రా. ఈతని నెట్టు నమ్వైను 2 

కా... మాళ్ల వేంద్రునిము ద్రతోనున్న యొక్కయు త్రరమును గొనిపోయి నన్ను 

సర్వదా 5 "చుచుండిన నాజరుఖూనున ఏచ్చె. 

రౌ.._ఇతని కాము ద్రియెక్కడిది ? 

తా.ఎఎతోధాపునుమందు నూళవరాజా వీ పంప.గు చేయిం చుచుండ నితండొక 

వివ వినోది వేషము తాల్చి పోయి మాళవరాజును దర్శించి చాతుర్య 

ముచూవి మాళవరాజకుమారు౦ డిచ్చుచున్న బసుమాన మందుకొను 

చున్నవ్వుడు వాని చేతనున్న మాళవరాజు ముద్రికను గ్రహించి ము ద్ర 

వేసికొని యాముద్రిశను రవాస్యముగాం. దిరిగి రాజునకుం జేరు 

నట్టు న 

రా,---(నసంతోషముతో ఈవరోవకారి యెవడు ? 
ఈ. ఏమహాోత్తునికి నీవు చిర కొలమునుండి నన్నర్చింవందలం చుచున్నావో! 

యతంజే యామవోనుభా వుండు. 
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రా. పృధ్వీరాళా ! 

లె... అవను, 

రా.___ (లేచి వృథ్వీరాజును కాగలించుకొని నాయనా! నీవు వూర్యముమే 

మా నందవనంబుననుండి వచ్చూచున్నవ్యుశు దొం౫లను౨డి నాకుమా 

గరికను గా పాడితివి. నీకెంకయయుం గృళజ్రుండనయి యయంగును, 

వృ,---మవోరాడా | ఇందు చే: చేసిన నుంచేనియు లేము మిములను 

మములను రక్ష్నీంచినవహాను'భాసుం డీడందు. ఇవనికి మనమం_ఆఅము 

నృతజ్ఞులమయి యుండవటె. (ని వకీగును చూపును 

రా (కక్క ముతో) నాయనా! ఇన డెవండు 

వృః,---ఐతండు లారా క సునన్ గాజఫుస్తుం దే. ఇవ్వడు సన్బాస మవలం 

చించి యంంన్నాండు, తశశసినామవంా నదచాళివయోగి. 

రా.---(తనలో అయ్యో 1! మహవ్హదీవంం డని బాగించి నమస్తూరింన 
మానితిని. (అనిలేచి తీమింపుండ.. (ఆని యతని పాడ ములవయి: బడి 

నమన్క_ రించే. 

వృ.---(ఆకనిలేవనె త్తి పీఠముపయిం గూర్చుండంబెట్టి వ విరాజా! మే 
మండటజిము నీకు నమస్క్రంవంద[సనవారము కాని సీతకు వం“సీయం 

లముకౌము. 

రా. 'ఫీఠమువయి- గూర్చు?డి, న గాళివునిమాట వినిపిం ఇ కొనకుండ వృథ్వ్వీ 

రాజాం జూచి అంతర బాగున్నది. కాని రా బెటి త రకను 

వరించుట మిగుల నసంగతముశా వున్నది. 

వృ..--(నవ్వుచు) లేదు, లేను. రమాబాయి రాజపు త్రుచే చెం పయాఃనది, 

ర"... ఆదెట్టు! 

పృ.-లళబ్దుల్లాఖాను రత్న సింహుడు. 

రా.---(ఆశ్చర్భముతో) రక్షసీంసుడు భిల్లులచేం జంవంబ దెనంట, 

బృ.---లేదు. "లేదు. ఆఫఖిల్టులు దా మోదరునిగూ౭నతివొప్వున, మిచే నవ 

మానితుండయి యొక-చో ని ద్భించుచున్న రత్న సింహుం గొనిపోయి, 

గ్రామ? వకకు బలియిచ్చుటకు న నా నుండగా నీ యోగీంద్రుండు 

నాకావృత్తాంతంబు తేలి పె, ఆంత నీమవోత్సుండును చేనును గలసి 
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పేయి దానుని జంపీ రత్న సింహుని రక్నీంబి మాభవరాజు నాళ్యయిం 

పుమని చంపితిమి. 

తొ.ఎ--(శంట్రింజాచిి నాయనా! నాడు బదనూరునందు పృథ్వీ రాజి చ్చిన 

యు త్తగంబు నీకిచ్చినవ్వును నీవొక పృక్న వసీంవి. సరించుకొన్నాచా? 

రా. అవును. నాకు జ్ఞవకమున్నది. ఆరక్షీ ౦ప' బడిన కండవవా రెవరని 

యడిగిగి, 

ఆకా... ఆలిందవపుకుషుండె రక్నసింహు:డు, 

రా _-వాండు దామోదరునికి హితుండయి శతకోటి జేరినవాడు 

వాంజేమయిన మనకేమి? 

తా.---నాయనా! మనము మిగుల హపీయమగు కార్యము చేసినాము, 

రా...అడేమిటి? 

తా..రత్నసింగును నిమ్మా_రణము7గా నవమానించి పురంబునుండి వెడల 

_ నంపుట. 
SA ~ ? 9 అ క ? వాడు వా/సీన ద్భోవాపుటు త్రరము చూచినావు 

కావా! ళ్ గ ఉ > ౧) స రా 

తా చూచితిని. నిక్కువము గ్రహించలేకపోలిని.. రన్నసిం గుండినయెడం 
దనయాటలు సాగవనియెంచి దా మోదరుండు మనకు రత్నసింగునకు 

"భేదము పుట్టింవ నిట్రియు త్తరము మాధవనింగు చే వ్యాయించె. దానిని 

మనము నమ్మి రత్నసింగు ననుమానించితిమి. అతనికోవము పోవునట్లు 

మన మతని వేండిళొనవలెను, 

రా.---(వరితావమును. జెందుచ్చు ఆతం డెచ్చటనున్నాందు! 

తా... ఇచ్చట నేయున్నాండు. (ఆని పీలువంబంద రమాబాయియు రత్నసిం 

వుండును) (బ్ర వేశించి రాయలకు నమస్క రింతురు) 

రా,రత్నసింగును (కాంగిలించికొన్సి నాయనా! నాయని వేకత్వము తుమిం 

పుము, నీకిట్టికన్టము కలిగించుట చేతనే మాకును దైవ మనేకళషస్టములం 

గుడిపినాందు. ఆదురాళ్తుందు డామోదరుం డెన్ని యిడుమలు గలి 

గంచినాండు. పోనిము. ఆదురాత్తు చెవ్వరో చంపి పుణ్యము గట్టు 

కొన్నారు, లోకము నుఖించినది, 
15 
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ర,===ఆదాొ'మోదరుని జంపినది మితారాచాయియే. 

మా, (3బ్బుగ్మందు చు) ఎట్టు చంపినది? 

ర.===దా మోదరుం డూళశేంగుచున్నవ్వడు వృథ్వీరాజూ తనకు రవాస్యము7ా 

గొని తెబ్బియిచ్చిన విలునములు గొని. 

రా.---కుమారి! నీవు లోకంబున ఇంతయువకాగం బొనరించినావు? 

తా... చేనేమేయుం జేయలేదు. ఇంతకుం గారణభూతుం డీనదాశివయోగి 

యని (గృహీంపుము. 

రా.---(వృథ్వీరాజాం జూచి నాయనా! ఈయోగీశ్వరుం డెవండో మమల 
రశ్నించుటయందు నిక: డింతదీితవహించుటకుం. గతమేమో? తెలి 

య. జెప్పీనంగాని నామనంబునందరి యారాటం బడంగదు. 

చృ.---మహారాజా! ఈ మవోనుభావుండు మనకు: చేసిన యువ కారములకో 

లెక్క. లేదు. నేనీ దేశమునుండి పోవుచుండ నన్ను మజిలించి గద్వారున 

కధిపతిగాం జేసెను. చా మోదరుండు వన్నుచున్న మాయో పొయము 

లకు దగిన యుంపొయము లాలోచించి నన్ను( గొనిపోయి వాని 

'కార్యంబుల? చెలీ చె. మొట్టమొదట “దా "షూదరుండు భిల్లవాటికకుC 

బోవునప్ప్వుం డతనియూంగరము పుచ్చికొని దాని మూలమున మమవామ 

శ్రానుని మోసపుచ్చి మాళవ దేశమునకు. గొనిపో(బడుచున్న మిముల 

బదనూరునకుం గొనివచ్చి విడిచినాడు. తరువాత నాయవి వేశకత్వము 

వలన మిములను దా మోదరునివేశులతో విడిచిపెటంగా నిమవాతుండు 
శ లట —¥4 క 

నాకుం నొన్ని యుపొయంబులు చెప్పీ తోధాపురంబునకుం గొని 

పోయె, అచ్చట చేసిన కార్యంబు లచేకం బులు. ఆవియన్ని యు 
« క్ ఠి 

నత్యద్భుతంబులు. తావుళ్లానబ్దుల్టా వేషముతో నున్న రత్నసింహును 

జంపి రమాచాయిని గొనిపోవుటకు వచ్చినవ్వుడు నిమ్మవానుభావుందు 

చేసినకృత్యం 'బెంతని వ్రంచంగలరు? ఇమవోత్తుండు తన్నుదాః గాంచి 
ల క ఆలీ 

కొనుచు నిన్నును, సీకుమారికను, రమాబాయిని, రత్న సింగును, నన్నును 

' సర్వదా కాపాడుచు మేఘబ్బందంబులస లె విలీయుచున్న యావద 

లను డన యు క్రిమారుతంబు చే నవలీల: దూలించుచు. దనరవాస్యంబుల 

నెరులకుం చెలియకుండం గాపాొడుదు మనలంగఆును రశ్నీంచినాంవు. 
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ఈఫూాజనీయుండే మా కాలోచన చెప్పుచు. గార్యంబుల మాచే. జేయించి 

మాకుంగూాడం నొంతయశంబు గలిగించినాందు. ఇతని యుదాొర 

గణంబు లాదరణీయంబులు. ఇతని ప, వ ర్రనము వందనీయము. ఇతనిళీ. 

గల రాజభ శ్రియం. బరోవ కారిక్వము, 'ఈొూజనాళ క్రియు మఆియొక 

రికి లేవని నొక్కి. వక్కా.ణింవంగలను. రాజనీతియం దికనికి సాటి 

వచ్చువా రొకరులేరు. ఈమవోత్తుండు సీకు మం తి యెయుండెడి 

గో పాలసింగు. దా మోదరుని దురాలోచన విని యితని జంపింపంగా 

నితడు దండనాయకుల మంచిమాటలాడి తప్పించుకొని సన్మాసివేవ 

మున డిరుగుచు నీ యందును నీరాజ్యమందును మిగుల నభిమానంబు 

గలవాండయి మున్న వాః డగుట చే నిట్టి కార్యంబు లొనరించినాండు. 

అని వృథ్వీరాజు సో పాలసింగు వృ తాంతము చెవ్వునవ్వడు రాయలాళ్చ 

ర్యసము ద, ద మున మునింగి పాగంబెనయలేకయొండి కొంతవడకిం బెివి తెచ్చి 

కానిలేచి గోపాలసింగు పాదములపైంబకి వానిం బట్టికొని “ఓమిత్ర, మాకీ ఈ 

తుచ్భుండు సకోనరందకియడకందు సహింపుము, వహతి సని యిట్లు 

విలపించుచుండ నో పాలసింగు రాయలను లేవదీసి పీఠంబు పెం గూర్చుండం 

చెట, ఆంత తారాబాయి గోపాలసీంగు పాదంబుల కఖివందనంబువేసి తన 

తండ్రి చేసిన యవరాధంబు నెరింపుమని పార్లించె. అంత గోపాలసింగు తన 

కార్యం బులన్ని యూ దీగినందులకు భ గవంగశునికి నమస్కరిం చుచు వారలనుచిత 

వాక్యంబుల నోదార్నుచు నిట్లనియె. “మహారాజా !$ కాలము వ లికూల 

మయినష్టు డెట్టివారలకయిన నావదలు రాక మానవు. కాలము నలిక్కమించ 

నీశ్వ రాదులే సమర్గుబుకారు. ఇట్టుండ మనుమ్యుల మగుమన మే పాటివారముళి 

కానున విచారంబుతో నిఃకం బనిలేదు. గీఘ్యుంబు గాం దోధానగ రంబునకు.: 

బోయి నివురాజ్మంబు చేకొని తారా బొయిని బృశ్వీ రాజాన కొనంగి వివా 

వాము గావింపుము.*ి ఆనిభలుక నందలు సంతసించి యతనిం గొనియాడిరి. 

పృధ్వీ రాజి క. చారాబాయివ్రతిళజ్ఞ ఇెఆి వేర్చవలసియం న్న ది, అందుచే నితండు 

గ ద్వారునుండితనమిత్రు, ని నోజుని సాయమడిగి కొంతనైన్నము లెప్పించుకొని 

తోభాపురంబును న్య్తుడించంబో యొను. ఆసమయమున రాయలును, రత్న 

సింగును గో పాలసీంగును నున్న తవాయంబులెక్కి_ పృధ్వీ రాజునకుం డోడు 



ఆం థగ ంథములు, 
వ్ర లి 1.8 రు. అ= 

శ్రీగరజాడ శ్రీరొమమూ రి రిగారి ఆం ధ్ర కవిజీవితములు 

శు ధ్రువచనభాగవతము, చ్వాదళస్క_౦ధములు, శ్రీ శకథుంటమా 

వేంకటరంగశాన్తీ గారిది a 

డిటో రి వాల్యములు 

యజాు"ర్వేదక థాసం చ్రువాము ప 

భోజునికభలు a 

విక్కమార్కు-నికథలు 

మర్యాదరామన్న కథలు 

శేచుక్క. వగటిచుక్క. కథలు 
వరిష్యావినో దకథలు 

ప్రాచీన చేశచరి శ్రలు వ్ స్ట 

వతి ప్రశలచరి శ్ర ఫం 

పీరాంగనలు 

చేశాటునికభలు ప 

వరమానం దశిష్యులక ౧ టల 

వై ద్యులశథలు 
చార్ దర్వీషుకథలు 

శుకన వ్రతికథలు 

సీ విజీకానందవిజయమం కక 

భారతరమణీ మణులు, (వృగమభాగము i 

భారతగమణీమణులు, రెండవభాగము ఫశ 

శ మహాభ క్షవిజయము, పటములతో పున 

నవనాగభ క్రులచరి శ్ శ్రీబచ్చు రామన్నగారు 

సీతిచం ద్రిక, గ్రీచిన్న యసూరిణారిది 

“పంచకం తము సులఖ శే లి “60 
WU ము 

హీరోబచేశము ,, బో 

ద్వాదళోవనిషశ్తులు, సంస్కృృతమునకుసరియైన తెనుంగు వచనము 
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